
                                    
 

 

 

Consultatie “Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders in het buitenland” 

De Kamer van Koophandel (KVK), de Bonaire Business and Employers Association, en de Bonaire 

Hospitality Group  reageren graag gezamenlijk op het voorliggende wetsvoorstel over de 

beschikbaarheid van betaalrekeningen in Nederland voor inwoners van Bonaire. Wij zijn verheugd dat 

dit wetsontwerp er voor kan zorgen dat de problemen die inwoners van het Caribische deel van 

Nederland ondervinden bij het aanhouden van betaalrekeningen bij Nederlandse banken kunnen 

worden opgelost. Toch worden met dit wetsontwerp niet alle hiermee samenhangende problemen 

opgelost voor ingezetenen van Bonaire. Een belangrijke lacune in de voorgestelde wetgeving betreft het 

ontbreken van aandacht voor de ondernemers in Caribisch Nederland. 

Ondernemers   

Veel ondernemers op Bonaire maken gebruik van goederen en diensten die in Nederland worden 

geproduceerd. De kosten om deze goederen en diensten op Bonaire af te nemen zijn extreem hoog 

door onder andere de hiermee gemoeide transport- en transactiekosten. Vanwege de hoge tarieven, 

koersverlies en trage afhandeling van internationale betalingen worden ondernemers ertoe gedwongen 

om alternatieve betaalwijzen te hanteren, iets wat in het kader van bestrijden van witwassen en 

terrorisme zeer ongewenst is. De KVK, BBE en BHG zien graag in het voorliggende wetsvoorstel de 

toevoeging van het recht van ondernemers (al dan niet met de Nederlandse nationaliteit)  op Bonaire 

voor het aanhouden van een basis-ondernemersrekening in Nederland om de “cost of doing business” 

voor ondernemers te verlagen.  

Transactiekosten 

De consumentenorganisatie van Bonaire (UNKOBON) heeft aandacht gevraagd voor de 

transactiekosten. Het pleidooi van deze bond ondersteunen wij volledig. Waar transactiekosten tussen 

banken binnen Europa via regulering zijn geminimaliseerd, is dat nog niet het geval voor transacties 

tussen banken in Caribisch Nederland en Europees Nederland. De kosten voor deze transacties zijn 

torenhoog. Naast kosten worden bovendien nadelige en soms zelfs dubbele omrekenkoersen 

gehanteerd in het transactieverkeer met Caribisch Nederland.  

De Nederlandse Bank (DNB) is aangewezen als verantwoordelijke voor het betalingsverkeer, ook in 

Caribisch Nederland. Al jaren pleiten organisaties op Bonaire bij DNB om een clearing & settlement 

systeem op te zetten voor transacties tussen de vier banken in Caribisch Nederland en de vier grote 

systeembanken in het Europese deel van Nederland. Met een dergelijk systeem worden de 



                                    
 
transactiekosten nagenoeg nihil,  de valutakosten geminimaliseerd en worden de transacties sneller 

verwerkt.  

Credit Card betalingen 

Om als ondernemer online Credit Card betalingen te ontvangen is de ondernemer gedwongen tot één 

aanbieder in de koppeling met de banken op Caribisch Nederland. De kosten die hiermee gepaard gaan 

zijn veel hoger dan de kosten die in Nederland gebruikelijk zijn via diverse aanbieders. Graag zien de 

KVK, BBE en BHG dat de DNB actie onderneemt en stimuleert dat in Caribisch Nederland meerdere 

aanbieders tot deze markt toetreden. Waarschijnlijk is ook hiervoor aanpassing van de relevante wet- en 

regelgeving noodzakelijk om de Nederlandse aanbieders te laten toetreden op de Caribisch Nederlandse 

markten (bijvoorbeeld voor het gebruik van Ideal). Dit is een zaak die urgent moet worden aangepakt 

aangezien dit ook zal leiden tot een verlaging van de “cost of doing business” op Bonaire. 


