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CBCS en Bitt Inc. ondertekenen Memorandum of Understanding 

 
WILLEMSTAD/ PHILIPSBURG - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en het 
Fintech-bedrijf Bitt Inc. uit Barbados hebben een Memorandum of Understanding (MOU) 
ondertekend om te onderzoeken of het haalbaar is dat de CBCS een digitale gulden voor Curaçao en 
Sint Maarten uitgeeft. Dit zou digitale betalingen binnen de monetaire unie van Curaçao en Sint 
Maarten gemakkelijker kunnen maken. 
 
De MOU die de partijen hebben ondertekend is het resultaat van gespreksvoering die is begonnen in 
april 2018, tijdens de tweede Central Banking Conference van de CBCS. Deze MOU versterkt niet 
alleen de band tussen Bitt en de CBCS, maar het biedt ook een kader voor dit 
samenwerkingsverband waarin de te volgen koers bepaald kan worden. De MOU maakt de weg vrij 
voor samenwerking en het delen van informatie met betrekking tot een haalbaarheidsonderzoek. Dit 
onderzoek is erop gericht om te bepalen of het haalbaar en werkbaar is om een door de Centrale 
Bank uitgegeven digitale gulden te gebruiken binnen de financiële ecosystemen van beide leden van 
de monetaire unie, en ook tussen die beide leden.  
  
Gezien het feit dat het behoud van de externe stabiliteit van de gulden en het bevorderen van het 
effectief functioneren van het financiële systeem van de landen Curaçao en Sint Maarten twee van de 
belangrijkste doelstellingen zijn van de CBCS, is deze MOU van bijzonder belang, zo stelt Mw. Leila 
Matroos-Lasten, waarnemend president van de CBCS: “De Centrale Bank is vastbesloten om de 
uitdagingen waar de bank mee te maken krijgt proactief op te pakken door de inzet van de nieuwste 
beschikbare technologie. Daarmee kan bijvoorbeeld het gebruik van contant geld binnen de 
monetaire unie teruggedrongen worden, en kunnen transacties in en tussen Curaçao en Sint Maarten 
mogelijk worden gemaakt die veiliger en meer efficiënt zijn en beter voldoen aan de AML- en KYC-
richtlijnen. De CBCS erkent hiermee dat de inzet van innovatie en technologie verdere ontwikkeling 
mogelijk maakt, en hecht er groot belang aan de mogelijkheden voor wat betreft de efficiëntie van 
transacties en digitale betalingen tussen de jurisdicties te onderzoeken. Daarbij wordt toegezien op 
de compliance en de veiligheidswaarborgen die deze geavanceerde (fintech)oplossingen te bieden 
hebben. Dit zou iedereen ten goede komen.” Mw. Matroos-Lasten voegde daar nog aan toe: “Wij 
hebben ervoor gekozen deze MOU te ondertekenen met Bitt omdat dit bedrijf regionale ervaring 
heeft op het gebied van digitale betalingen en vanwege hun benadering vanuit een macro-
economisch perspectief.” 
  



Deze MOU met de CBCS is de tweede MOU die Bitt ondertekent met een formele monetaire unie. 
De visie van Bitt, een regionaal fintech bedrijf, is het onder supervisie van een toezichthoudende 
autioriteit toepassen van ‘distributed ledger’ technologie, zodat digitale dollars die op gelijke voet 
staan met het huidige geldstelsel efficiënt en veilig kunnen worden uitgegeven.  
  
 
Willemstad, 13 augustus 2018 
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