
 

 

 

Press release 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, lokale 
banken en Worldline bundelen krachten om Instant 
Payments mogelijk te maken  

 

Partnership betekent grote stap voorwaarts voor Instant Payments in 
het Caribisch gebied 

Willemstad/ Philipsburg/Utrecht, 13 januari 2022 - De Centrale Bank van Curaçao en 
Sint Maarten (CBCS) heeft, in nauwe samenwerking met Worldline [Euronext: WLN] 
en de lokale commerciële banken, de basisinfrastructuur voor Instant Payments (IP) 
geïmplementeerd. Hierdoor worden vanaf 15 januari 2022 alle interbancaire 
betalingen in en tussen Curaçao en Sint Maarten en in Bonaire binnen tien seconden 
verwerkt, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Met uitzondering van twee lokale 
commerciële banken, die later in 2022 zullen toetreden, nemen alle banken in 
Curaçao, Sint Maarten en Bonaire deel aan de Instant Payments CSM. De IP CSM die 
door Worldline is ontwikkeld, voldoet volledig aan de internationale normen en ISO 
20022. 

Met de invoering van de Instant Payments CSM is de CBCS een van de eerste financiële 
instellingen die gebruik maakt van een dubbel valutasysteem voor Instant Payments. Dit 
betekent dat interbancaire transacties met zowel Nederlands-Antilliaanse guldens als US-
dollar ($) van de Verenigde Staten van Amerika nu binnen slechts enkele seconden worden 
verwerkt, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. 

Blik op de toekomst, partnerschap met alle lokale banken 

De implementatie van de infrastructuur voor IP CSM is slechts de eerste stap voor de 
CBCS. In samenwerking met de lokale commerciële banken en Worldline worden 
bijkomende technologische mogelijkheden ontwikkeld. Nadat Instant Payments 
beschikbaar zijn voor alle bankklanten op de eilanden, zal de CBCS de 
betalingsmogelijkheden uitbreiden tot efficiëntere mobiele en online P2P (person-to-
person), P2B (person-to-business), P2G (person-to-government) en in-store betalingen. De 
betrokkenheid van andere belanghebbenden in de financiële sector zal in dit verband 
worden overwogen. Later zal de infrastructuur worden aangesloten op IP-
betalingsecosystemen in andere valuta, zoals Aruba en Nederland. 
 
Leila Matroos, directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten:  
"De introductie van Instant Payments is het resultaat van onze ambitie om de 
technologische infrastructuur te moderniseren, en om de economische ontwikkeling op 
Curaçao en Sint Maarten te stimuleren. Op deze manier zijn we beter voorbereid op de 
toekomst, en op de talloze ontwikkelingen in de wereld van het betalingsverkeer. Door 
samen te werken met een ervaren IP-processor uit de Eurozone, kunnen we in een later 
stadium eenvoudig aansluiten op andere landen." 
 



 

 

"De implementatie door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is een logische 
vervolgstap na de eerdere introductie van Instant Payments door de Centrale Bank van 
Aruba. Instant Payments is op weg om de nieuwe wereldwijde betaalstandaard te worden. 
In deze wereldwijde context bewijst de verwerking van Instant Payments voor verschillende 
valuta's tegelijkertijd de sterke capaciteit en ambitie van Worldline om een van de 
toonaangevende wereldwijde betalingsverwerkers te zijn", zegt Michael Steinbach, 
Managing Director Financial Services bij Worldline. "Daarom blijven we de CBCS steunen 
op hun essentiële weg naar 24/7/365-betalingen. Als grootste IP-verwerker in de Eurozone 
zijn we dan ook erg trots om met de CBCS samen te werken aan deze implementatie en 
verdere uitbreiding." 
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