C ENTRALE B ANK VAN A RUBA
PERSBERICHT
DE SOLIDITEIT EN SCHOKBESTENDIGHEID VAN DE FINANCIËLE SECTOR OP ARUBA BLIJFT STERK, OOK
ONDER DE HUIDIGE ONGEKENDE STRESS-NIVEAUS VEROORZAAKT DOOR COVID-19

30 juni 2020
Vandaag heeft de Centrale Bank van Aruba (CBA) haar FINANCIAL SECTOR SUPERVISION REPORT
2019 gepubliceerd.
De CBA is de aangewezen toezichthoudende autoriteit op de financiële sector in Aruba. In het bij
wet verplichte “FINANCIAL SECTOR SUPERVISION REPORT” (toezichtverslag), dat voor 1 juli van
elk jaar bij de Minister van Financiën moet worden ingediend, geeft de CBA een overzicht van de
belangrijkste uitgevoerde activiteiten, alsook van de belangrijkste beleidsbesluiten die de CBA in
desbetreffend jaar heeft genomen ter uitvoering van de diverse toezichtverordeningen, met
inbegrip van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.
Tevens worden in dit rapport de belangrijkste acties beschreven die de CBA heeft ondernomen om
het wet- en regelgevend toezichtkader verder te versterken. Daarnaast worden in hoofdlijnen de
meest recente ontwikkelingen in het internationale toezichtlandschap besproken en wordt ook een
analyse gegeven van de meest saillante ontwikkelingen in de binnenlandse financiële sector.
Hoewel het verslag over 2019 zich voornamelijk richt op de ontwikkelingen die in 2019 hebben
plaatsgevonden, was het onvermijdelijk om ook te reflecteren op de potentiële impact van de
COVID-19 pandemie op de financiële sector. Evenals andere landen heeft ook Aruba drastische
maatregelen moeten nemen, waaronder het sluiten van haar grenzen, om een uitbraak van het
virus op het eiland zoveel mogelijk te mitigeren. Teneinde de impact van het COVID-19-virus op de
economie van Aruba en de financiële sector te verzachten, heeft de CBA onverwijld diverse
maatregelen genomen in de monetaire-, prudentiële-, en de deviezensfeer om de liquiditeitspositie
en de verlies-absorptiecapaciteit van de commerciële banksector te vergroten en de internationale
reserves te beschermen. Dit met als doel om een voortzetting van de kredietverlening onder de
huidige verhoogde stress situatie te borgen. Hoewel er op dit moment geen tekenen zijn dat de
financiële sector niet bestand is tegen de financiële schok als gevolg van de COVID-19-pandemie, is
er nog immer grote onzekerheid over wat de totale impact van deze pandemie op de economie van
Aruba en de financiële sector zal zijn. Uit de stresstest uitgevoerd op de commerciële banksector in
verband met de COVID-19-pandemie blijkt dat de impact zeer significant kan zijn, maar dat de ruime
kapitaal- en liquiditeitsbuffers de banken voldoende ruimte bieden om deze ongekende
economische storm te doorstaan.
Evenals in voorgaande jaren, bestonden in 2019 de kernactiviteiten met betrekking tot de
toezichthoudende taken van de CBA uit het uitvoeren van periodieke on-site onderzoeken bij de
onder toezicht staande instellingen ter beoordeling van de belangrijkste risico’s en de naleving van
de vigerende wet- en regelgeving alsook doorlopende “off-site” monitoring (“off-site
surveillance”). De doorlopende “off-site” monitoring omvat mede het beoordelen van de

financiële- en toezichtrapportages die de onder toezicht staande instellingen periodiek bij de CBA
moeten indienen, alsook de bilaterale gesprekken met deze instellingen.
Waar dit nodig werd geacht, heeft de CBA de beschikbare instrumenten ingezet om de naleving
van de vigerende wetten en voorschriften effectief af te dwingen. Indien de CBA een situatie van
niet-naleving van wet- of regelgeving constateert, worden formele maatregelen overwogen. Het
besluit hiertoe hangt onder meer af van de ernst van de overtreding. In 2019 werden 45 formele
maatregelen getroffen (24 meer dan in 2018). In 36 gevallen werd een bestuurlijke boete opgelegd,
in 4 gevallen werd een formele aanwijzing gegeven gericht op het elimineren van de
geïdentificeerde tekortkomingen en in 5 gevallen werd een last onder dwangsom opgelegd.
De CBA hanteert een risico-gebaseerde aanpak bij de uitoefening van haar toezichthoudende taak,
waarbij het grootste deel van haar toezichtcapaciteit wordt besteed aan instellingen en gebieden
met een hoog risicoprofiel (bijvoorbeeld de leningen- en beleggingsportefeuille, governance,
risicobeheer en compliance). Deze aanpak heeft, samen met het strikte handhavingsbeleid van de
CBA en haar voortdurend streven om te voldoen aan de hoogste standaarden en “best practices”
ten aanzien van de regulering en het toezicht op de financiële sector, bijgedragen aan het behoud
van een zeer solide en reputabele financiële sector in Aruba.
Het toezichtverslag laat duidelijk zien dat ook in 2019 de lokale financiële sector robuust,
winstgevend en zeer bestendig is gebleven tegen externe schokken. De door de COVID-19
veroorzaakte crisis heeft opnieuw het belang aangetoond van het beschikken over voldoende
kapitaal- en liquiditeitsbuffers om ongekende stormen te doorstaan. De geaggregeerde prudentiële
ratio's van de onder toezicht staande sectoren bleven binnen gezonde bandbreedtes. De
“nonperforming loan ratio” van de commerciële banken vervolgde haar neerwaartse trend en
bedroeg 3,9 procent per ultimo 2018 ten opzichte van 3,0 procent per ultimo 2019. Voorts blijkt uit
de jaarlijks door de CBA uitgevoerde stresstest op de lokale commerciële banken dat de risicogewogen solvabiliteitsratio en prudentiële liquiditeitsratio van respectievelijk 30,9 procent en 29,3
procent per ultimo 2019 toereikend zijn om significante externe schokken op te kunnen vangen.
Evenals in voorgaande jaren heeft de CBA zich ook in 2019 ingespannen om het toezichtraamwerk
te versterken door middel van de uitgifte van nieuwe of gewijzigde richtlijnen. Een overzicht van de
belangrijkste wijzigingen met betrekking tot het toezichtraamwerk is weergegeven in hoofdstuk 3
van het toezichtverslag over 2019. Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor gestelde, hecht de CBA
er waarde aan om nogmaals te benadrukken dat het van essentieel belang is dat het wetvoorstel
ter herziening van de Landsverordening ter voorkoming en bestrijding van witwassen en
terrorismefinanciering zo snel mogelijk het wetgevingsproces doorloopt. Dit ook in het licht van de
komende evaluatie door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) naar de effectiviteit van
het raamwerk ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De komende
CFATF-evaluatie wordt als gevolg van de COVID-19-pandemie waarschijnlijk uitgesteld tot begin
2021.
Ter afsluiting: de over de voorbije jaren strikte en consistente handhaving van de toezicht- en
AML/CFT wet- en regelgeving heeft bijgedragen aan het behoud van een stabiel, reputabel en
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gezond financieel systeem in Aruba. Daarnaast werkt de CBA op een continue basis aan het
voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van het toezicht op de financiële sector.
Het FINANCIAL SECTOR SUPERVISION REPORT 2019 is vanaf vandaag beschikbaar op de website
van de CBA www.cbaruba.org.
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