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Dr. Emsley Tromp van Centrale Bank: 
 

“Toekomstgerichte analyses centraal bij supervisie” 
 
WILLEMSTAD - “Innovatie is de stuwende kracht voor de Centrale Bank van Curaçao en St. 
Maarten om haar drie hoofdtaken effectief te kunnen uitvoeren. Innovatie is echter niet altijd 
gemakkelijk. De angst voor het onbekende genereert vaak weerstand tegen nieuwe ideeën. Het 
is daarom belangrijk om een omgeving te scheppen die bevorderlijk is voor innovatie en die 
weerstand helpt overwinnen. Fundashon Pro Inovashon Nashonal (PIN, Stichting Pro 
Nationale Innovatie) doet er dan ook goed aan het belang van innovatie centraal te stellen bij 
dit Nationaal Economisch Forum.” Aldus Dr. Emsley Tromp, President van de Centrale Bank 
van Curaçao en St. Maarten, als één van de gastsprekers op de openingsavond van deze 
driedaagse conferentie. 
 
De bevordering van de stabiliteit van onze valuta wordt in de bankstatuten als een van de drie 
hoofdtaken gedefinieerd. Ter uitvoering van die taak voert de Centrale Bank een monetair beleid. In de 
afgelopen decennia vond er in dat beleid onder andere een verschuiving plaats van directe controle van 
de kredietverlening door middel van kredietplafonds, naar meer flexibele kredietinstrumenten. Vóór 
deze verschuiving konden banken die beneden het plafond zaten hun marge verhandelen met banken 
die het kredietplafond wilden overstijgen.  
Een langdurig gebruik van kredietmaatregelen kan echter een obstakel vormen voor de groei van vooral 
de nieuwere banken en kan de concurrentie in de banksector in de weg staan. Sinds het begin van deze 
eeuw staan daarom nieuwere instrumenten centraal in het monetaire beleid van de Centrale Bank, zoals 
een reserveverplichting om de toegang te beperken tot liquiditeiten voor kredietuitbreiding, aangevuld 
door veilingen van certificates of deposits (CD’s).  
 
Kredietgroei 
De schuldsanering door Nederland in het kader van de constitutionele hervormingen, veroorzaakte 
echter aanzienlijke liquiditeitsoverschotten in de banksector. Hogere reserveverplichtingen waren niet 
meer toereikend om de kredietgroei te bedwingen en zodoende te voorkomen dat er meer geïmporteerd 
werd. De gestegen import veroorzaakte een daling in de deviezenvoorraad. Daarom werd het 
kredietplafond tijdelijk weer toegepast, waardoor het tekort op de betalingsbalans teruggedrongen is van 
NAf. 500 miljoen in februari 2012 naar NAf. 62 miljoen op dit moment. 
 
Bedrijfsobligaties 
Nóg een gevolg van het schuldsaneringsprogramma was dat de markt voor overheidsobligaties in één 
klap wegviel, waardoor de Centrale Bank geen open markttransacties meer kon uitvoeren als onderdeel 
van haar monetaire beleid. Opnieuw was een innovatieve oplossing gewenst en werd begonnen met de 
ontwikkeling van de markt voor bedrijfsobligaties. Terwijl dit laatste elders duidelijk in opkomst is, kijkt 
men er hier met grote reserve tegenaan. “Het grootste deel van mijn leven heb ik besteed aan de 
ontwikkeling en toepassing van monetair beleid. Het is verbijsterend dat er na de Grote Recessie van 
2008 nog steeds mensen zijn die vasthouden aan een conventioneel monetair beleid.” 
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Buffers 
De bevordering van de soliditeit van het financiële systeem wordt in de bankstatuten ook als een van de 
drie hoofdtaken genoemd. De financiële crisis heeft verschillende zwakke plekken blootgelegd in de 
manier waarop er eerder toezicht werd gehouden. Een van de zwakheden was dat er wel gekeken werd 
naar afzonderlijke entiteiten, maar dat er niet voldoende werd gelet op de financiële stabiliteit van de 
sector als geheel. Sinds de crisis is het toezicht niet alleen micro- maar ook macrogericht in het streven 
naar meer financiële stabiliteit. Terwijl de supervisie vóór de crisis voornamelijk gestoeld was op 
historische data van de entiteiten, wordt het beleid nu gekenmerkt door toekomstgerichte analyses. Zij 
schatten de gevolgen in van economische schokken en schrijven de vorming van buffers in goede tijden 
voor om verliezen in slechte tijden op te vangen. De Centrale Bank past deze bredere benadering toe en 
heeft daarvoor sinds juli dit jaar een afdeling Financiële Stabiliteit opgezet.  
 
Nieuwe bankbiljetten 
Ook bij de bevordering van een veilig en efficiënt betalingssysteem, is innovatie cruciaal. Zo speelt 
innovatie een belangrijke rol bij het ontwerp, de duurzaamheid, productiekosten en verwerking van 
bankbiljetten. Ook veiligheidscomponenten om vervalsing te voorkomen, worden voortdurend 
verbeterd. Innovatie draagt ook bij aan nieuwe machines die sneller werken en minder fouten maken in 
het bepalen van de kwaliteit van de bankbiljetten in circulatie. De Centrale Bank evalueert nu alle nieuwe 
eigenschappen die opgenomen moeten worden in de langverwachte nieuwe bankbiljetten. De huidige 
impasse in de besluitvorming over de nieuwe bankbiljetten brengt onnodige risico’s met zich mee voor 
het huidige systeem.  
 
Het niet contante betalingsverkeer tussen klanten en hun banken verloopt dagelijks via de Centrale Bank. 
Dit proces is grotendeels geautomatiseerd via de Netherlands Antilles Clearing System (NACS), waarop 
alle lokale banken, inclusief die op de BES eilanden, aangesloten zijn. Ook dit systeem wordt continu 
geïnnoveerd en verbeterd. Bij innovaties gaat het immers niet alleen om gloednieuwe uitvindingen, maar 
net zo goed om het continu verbeteren van bestaande producten en processen > 

 


