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CBCS benoemd tot transitievoorzitter van het
International Forum for Investor Education (IFIE)
Willemstad/Philipsburg - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is benoemd tot
transitievoorzitter van het International Forum for Investor Education (IFIE), een toonaangevend
internationaal netwerk, in 2005 opgericht door toezichthouders uit Australië, Canada, Japan, Korea,
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
IFIE is een netwerk op het gebied van financiële draagkracht, financiële veerkracht en
beleggerseducatiestrategieën. Het IFIE richt zich op het versterken van middelen om normen, best
practices en strategieën te creëren en te implementeren, door in verschillende sectoren en
rechtsgebieden met leden, partners en belanghebbenden samen te werken.
IFIE raadpleegt en werkt samen met de International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), om de
uitwisseling van informatie en middelen te bevorderen en betrekken elkaar bij cruciale werkzaamheden
om het domein van financiële capaciteit/beleggerseducatie verder uit te bouwen op het niveau van
beleid, capaciteitsopbouw, ontwikkeling van leiderschap en implementatie. IFIE gaat ook
partnerschappen aan met belanghebbenden zoals Aflatoun International om wereldwijd de
beschikbare middelen voor de implementatie van initiatieven op financiële en sociaal gebied te
versterken.
CBCS, vertegenwoordigd door de heer Errol Cova, krijgt als taak om deze internationale organisatie
door de huidige moeilijke tijden heen te leiden, tot aan de volgende bestuursverkiezingen in september
2021. Ons financieel en kapitaalmarkttoezicht verder ontwikkelend, zal deze mondiale betrokkenheid
op hoog niveau leiden tot meer internationale aanwezigheid, erkenning en prestige van onze
infrastructuur voor regelgeving (en toezicht). Bovendien kan CBCS de IFIE inzetten om de
beschermingskaders voor consumenten en beleggers te verbeteren, wat kan leiden tot een beter
functionerende (lokale) kapitaal- en financiële markt, die is afgestemd op de internationale markten.

Dit zal ons aantrekkelijker maken voor internationale financiële instellingen en onze lokale markt
dynamischer en levendiger, wat zal bijdragen tot economische groei, welvaart en financieel welzijn op
Curaçao en Sint Maarten.
De bestuursleden van de IFIE komen uit wereldwijd actieve organisaties zoals: de IOSCO,
(internationale organisatie die normen opstelt), het CFA Instituut (internationale organisatie op het
gebied van beroepskwalificatie), FINRA (VS-toezichthouder), het OSC (Canadese toezichthouder),
de EFAMA (Europese fondsenfederatie), ANBIMA (Braziliaanse toezichthouder), JSDA (Japanse
toezichthouder) en andere vooraanstaande marktautoriteiten. Meer informatie over de IFIE vindt u
op haar website https://www.ifie.org.
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