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Sint Eustatius, 14 november 2018.

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Financien van de Tweede Kamer,

Gisteravond was er een voorlichting van De Nederlandsche Bank op ons eiland (Sint Eustatius)
over het depositogarantieregeling ten behoeve van particulieren en bedrijven woonachtig en
bankhoudend in Caribisch Nederland. Hoewel de voorlichting helder was, kwam het mij voor dat
ook deze regeling een van de vele pleisters is op een etterende wond. En om in deze metafoor te
blijven vroeg ik mij dan ook af of ook hier de spreekwoordelijk zachte heelmeester de stinkende
wond werkelijk heelt, dan wel dat ook hier te zijner tijd weer iets aanvullends of correctiefs op moet
komen.

Het mijns inziens werkelijke pijnpunt is natuurlijk het feit dat hier (althans op Sint Eustatius)
gewerkt wordt met US dollars in plaats van met euro's en er geen andere bank beschikbaar is
(voor bewoners en lokale bedrijven) dan de monopolist (!) Windward Islands Bank. Deze bank is
op haar beurt weer een dochter van de Maduro Curiel Bank (die weer niet direct ressorteert onder
het toezicht van De Nederlandsche Bank, want gevestigd op Sint Maarten en Curacao). Hiermee
samenhangend is er het manco dat de inwoners van Caribisch Nederland niet vanzelfsprekend
beschikken over een burgerservicenummer (BSN).

Op diverse fronten doet een en ander pijn. Enkele voorbeelden:

Het is onmogelijk om een digid aan te vragen want daarvoor moet worden beschikt over het
BSN (bovendien is er geen digid-balie in de buurt om een dergelijke aanvraag te doen).
Je kunt geen bankrekening openen bij een NL-bank want ook daarvoor moet worden
beschikt over een BSN, bovendien is er geen filiaal van een NL-bank alwaar die rekening
kan worden geopend.
Het initiatief van enige jaren geleden om alle Nederlanders inzicht te geven in het door hen
opgebouwde pensioen via de website 'mijnpensioenoverzicht.nl' is hier zonder waarde.
Immers voor het inloggen op deze site moet weer worden beschikt over een digid en
bovendien is het bij het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) opgebouwde pensioen
niet via deze website beschikbaar omdat - zo blijkt uit navraag bij PCN - de pensioen
opbouwende leden bij het PCN niet geregistreerd zijn met een BSN.
Studenten die vanuit Sint Eustatius door willen studeren in Europees Nederland kunnen
langs een voor deze groep speciaal ingericht 'kanaal' (ook weer zo'n lapmiddel of 'pleister')
zich aanmelden bij Studielink en om voor studiefinanciering in aanmerking te komen (via
DUO) moet worden beschikt over een NL-bankrekening.

En dan zijn dit nog maar de zaken waar ikzelf (of mijn directe omgeving) tegen aan loop(t). Bij de
voorlichting van gisteravond bleek dat de depositogarantieregeling voor Caribisch Nederland niet
goed aansluit bij de behoefte van de lokale ondernemers. Wellicht is de lijst van 'voorbeelden' dus
ruim groter dan door mij hier opgesomd.

Het komt mij dan ook voor dat de suggestie...
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om alle Caribische Nederlanders te voorzien van een BSN,
van Caribisch Nederland een 'euro-gebied' te maken en
NL-banken te stimuleren een filiaal te openen op de eilanden in Caribisch Nederland,

een belangrijke verbetering zou betekenen.

Dat de anti-Nederlandse sentimenten die hier leven een tegenwerkende kracht zouden betekenen
is een argument dat mijns inziens niet opgaat. Deze sentimenten zijn immers vooral  gericht op
autonomie. Deze mate van zelfbestuur kan worden geregeld in wetgeving die is gerelateerd aan
de status die de eilanden hebben als 'Openbaar Lichaam'. De discussie betreffende deze
wetgeving lijkt me er een die los gezien kan worden van de financiele infrastructuur in Caribisch
Nederland.

Dan is er nog de vraag (die vooral voor de NL-banken relevant lijkt): "zal ik een vestiging openen
op de eilanden in Caribisch Nederland". Het lijkt me daarvoor welhaast een voorwaarde om van
Caribisch Nederland een euro-gebied te maken omdat de infrastructuur van alle NL-banken is
gebaseerd op de euro als munteenheid. Als voorts uitsluitend wordt gekeken naar de afweging of
een dergelijke vestiging winstgevend zal zijn, dan is het antwoord duidelijk. De schaal is dermate
klein dat dit zeer waarschijnlijk niet een positieve businesscase zal opleveren (hoewel ik inschat
dat het negatieve aspect van deze businesscase eveneens beperkt zal blijven).

Natuurlijk zal het management van een NL-bank een inschatting maken van het risico op
imagoschade wanneer de bank betrokken wordt bij witwaspraktijken en - toegegeven - in de
huidige wereld zal het Caribisch Gebied niet de schoonste reputatie hebben met betrekking tot
deze materie. Aan de andere kant, de vraag die ik in deze brief voorleg betreft de beschikbaarheid
van eenvoudige bancaire diensten als betaalrekening en sparen waarbij de beoogde vestigingen
vanzelfsprekend onderworpen zijn en blijven aan de "Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme", net zoals dat het geval is in Europees Nederland.

Aanvullend op voorgaande twee alinea's herinner ik u er aan dat - en dit is alom bekend -
verschillende NL-banken de crisis van 2008 e.v. hebben overleefd met behulp van publiek geld. Is
het dan te veel gevraagd om een publieke dienst "terug te geven" aan de belastingbetaler? In het
bijzonder doel ik hier natuurlijk op de beschikbaarheid van een loket voor eenvoudige bancaire
diensten ten behoeve van de Caribisch Nederlandse inwoner of ondernemer, die mogelijkerwijs
niet vanzelfsprekend winstgevend zal zijn.

Graag geef ik u dan ook bovenstaande suggestie in overweging. Wanneer uw overleg daarin
positief beschikt, wil ik u vervolgens verzoeken het daarheen te leiden dat de uitvoerende
instanties welwillend dit verzoek in uitvoering nemen zodat spoedig 1) iedereen in Caribisch
Nederland beschikt over een BSN en 2) iedereen in Caribisch Nederland eenvoudige bancaire
diensten kan afnemen bij een NL-bank.

Bij voorbaat veel dank voor het agenderen van dit verzoek.

Met vriendelijke groet,

Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA,
Bellevueroad 4,
Upper Round Hill, Sint Eustatius, Caribisch Nederland.

Noot: Mag ik u verzoeken de bevestiging van ontvangst van deze mail alsook de reactie er op te
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doen via de e-mail in plaats van via de 'gewone' brief? De doorlooptijd tussen verzending en
ontvangst van 'gewone' post van Europees Nederland naar Caribisch Nederland (en vice versa)
bedraagt verscheidene weken, zo niet maanden.

In afschrift aan (zoals blijkt uit de adressering van dit mailtje):

Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer1. 
De Nederlandsche Bank2. 
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