
 1

VERKORTE BALANS VAN DE 
BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 

(in miljoenen NAf.)

Verschil Verschil
t.o.v. t.o.v.

Activa 30-apr-10 31-mrt-10 Passiva 30-apr-10 31-mrt-10

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,017.6 44.6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 842.8 65.8
Goud 637.5 0.0 Deposito's van niet-ingezetenen 842.8 65.8
Deviezen 2,380.1 44.6

Vorderingen en geldswaardige papieren 638.6 4.9 Verplichtingen aan ingezetenen 2,096.3 -24.1
Bankbiljetten in omloop 376.4 -1.6

Vorderingen op de overheid 260.9 -0.2 Verplichtingen aan de overheid 226.9 -8.6
Geldswaardig papier in portefeuille 253.7 0.0 Eilandgebied Curaçao 140.0 7.7
Overheidsagentschappen en instituten 4.8 0.0 Centrale overheid 49.1 -19.5
Overig 2.4 -0.2 Overheidsagentschappen en instituten 37.8 3.2

Vorderingen op banken 2.1 2.1 Verplichtingen aan banken 1,086.0 -18.2
Rekening-courant banken 2.1 2.1 Rekening-courant banken 403.1 -11.0

Certificates of Deposit 69.2 0.0
Verplichte reserves 613.8 -7.2

Overige vorderingen 375.6 3.1 Verplichtingen aan overige ingezetenen 407.0 4.3
Overige activa 375.6 3.1 Deposito's van overige ingezetenen 365.2 4.0

Overige passiva 41.7 0.2

Kapitaal en reserves 717.1 7.8

Totaal activa 3,656.3 49.5 Totaal passiva 3,656.2 49.5

De Verkorte Balans van de Bank van de Nederlandse Antillen ziet er voor de maand april 2010 als volgt uit:

 
 

Gedurende de maand april 2010 zette de Bank de versoepeling van haar monetaire beleid 
voort. De twee belangrijkste monetaire beleidsinstrumenten van de Bank, de verplichte 
reserve en het veilen van Certificates of Deposit (CD’s), werden beide minder intensief 
ingezet. Het verplichte reservepercentage werd, gegeven de ruime importdekking, verlaagd 
met 0,25% tot 9,25% ten opzichte van maart 2010. Als gevolg van deze verlaging daalden de 
verplichte reserves per saldo met NAf.7,2 miljoen. Het uitstaande bedrag aan CD’s bleef op 
NAf.69,2 miljoen staan aangezien de Bank zich tijdens de tweewekelijkse veilingen enkel 
richtte op het herfinancieren van vervallende CD’s. 
 
De basisgeldhoeveelheid, gedefinieerd als de som van de bankbiljetten in circulatie en de 
netto rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank, nam met 
NAf.14,7 miljoen af. Deze afname is grotendeels toe te schrijven aan de terugloop in de 
netto rekening-courant tegoeden van de commerciële banken met NAf.13,1 miljoen, het 
resultaat van onder andere de netto aankoop van deviezen bij de Bank. 
 
De netto positie van de overheid bij de Bank verslechterde met NAf.8,4 miljoen, 
voornamelijk door een daling van de verplichtingen aan de centrale overheid (NAf.19,5 
miljoen). Laatstgenoemde was ondermeer het gevolg van de betaling van de bijdrage van het 
Land aan de Kustwacht, de betaling van pensioenpremies aan het APNA en een overmaking 
naar het eilandgebied Curaçao in het kader van de reguliere schuldvergelijking tussen de twee 
entiteiten. De daling in de verplichtingen aan de centrale overheid werd enigszins 
tenietgedaan door overmakingen van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) in het kader van de schuldsanering. De tegoeden van het 
eilandgebied Curaçao stegen daarentegen (NAf.7,7 miljoen) door de genoemde reguliere 
schuldvergelijking en overmakingen van het ministerie van BZK in het kader van de 
schuldsanering.  
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De post “Deposito’s van niet-ingezetenen” nam met NAf.65,8 miljoen toe, in het bijzonder 
door stortingen ten behoeve van de onder de noodregeling geplaatste First Curaçao 
International Bank (FCIB). Deze toename verklaart ook grotendeels de stijging in de post 
“Deviezen” aan de activa zijde van de balans.  
 
  
Willemstad, 31 mei 2010 
Bank van de Nederlandse Antillen 


