
VERKORTE BALANS VAN DE 
BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 

 

(in miljoenen NAf.)

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

Activa 31-jan-10 31-dec-09 Passiva 31-jan-10 31-dec-09

Vorderingen op niet-ingezetenen 2,871.3 -113.0 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 804.0 8.0
Goud 637.5 0.0 Deposito's van niet-ingezetenen 804.0 8.0
Deviezen 2,233.8 -113.0

Vorderingen en geldswaardige papieren 656.5 -6.6 Verplichtingen aan ingezetenen 2,723.8 -127.7
Bankbiljetten in omloop 358.6 -22.4

Vorderingen op de overheid 274.0 0.1 Verplichtingen aan de overheid 246.7 -64.3
Geldswaardig papier in portefeuille 254.9 0.0 Eilandgebied Curaçao 125.9 3.5
Overheidsagentschappen en instituten 16.8 0.0 Centrale overheid 79.1 -70.4
Overig 2.3 0.1 Overheidsagentschappen en instituten 41.7 2.7

Vorderingen op banken 8.8 -6.0 Verplichtingen aan banken 1,033.4 -118.9
Rekening-courant banken 8.8 -6.0 Rekening-courant banken 341.2 -110.2

Certificates of Deposit 69.2 0.1
Verplichte reserves 623.1 -8.7

Overige vorderingen 373.8 -0.7 Verplichtingen aan overige ingezetenen 389.5 70.2
Overige activa 373.8 -0.7 Deposito's van overige ingezetenen 345.7 68.1

Overige passiva 43.8 2.1

Kapitaal en reserves 695.6 7.7

Totaal activa 3,527.8 -119.7 Totaal passiva 3,527.8 -119.7

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

 
 
 
Gedurende de maand januari 2010 heeft de Bank haar monetaire beleid verder 
geflexibiliseerd. Dit kwam tot uiting in een verlaging van het verplichte reserve percentage 
met 25 basispunten tot 10,00%. Deze verlaging resulteerde in een afname van de post 
“Verplichte reserves” met NAf.8,7 miljoen. Tijdens de tweewekelijkse CD-veilingen richtte 
de Bank zich enkel op de herfinanciering van vervallende CD’s. Het uitstaande bedrag aan 
Certificates of Deposit bleef hierdoor vrijwel ongewijzigd.  
 
De basisgeldhoeveelheid, gedefinieerd als het totaal aan bankbiljetten in omloop en de netto 
rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank, nam in januari met 
NAf.126,6 miljoen af. Deze daling werd veroorzaakt door een afname in zowel de netto 
rekening-courant tegoeden van de commerciële banken (NAf.104,2 miljoen) als de 
bankbiljetten in circulatie (NAf.22,4 miljoen). Laatstgenoemde daling is gebruikelijk na de 
feestdagen in december. De daling in de netto rekening-courant tegoeden was gerelateerd 
aan onder andere de netto aankoop van deviezen bij de Bank. Dit verklaart ook de daling in 
de post “Deviezen” aan de activa zijde van de balans.  
 
De netto positie van de overheid bij de Bank verslechterde met NAf.64,4 miljoen als gevolg 
van een daling in de verplichtingen aan de centrale overheid (NAf.70,4 miljoen). 
Laatstgenoemde was gerelateerd aan onder andere de netto aflossing van schuldpapier. De 
centrale overheid heeft bovendien overmakingen verricht ten gunste van het APNA, 
gerelateerd aan onder andere de aflossing van betalingsachterstanden betreffende het 



FZOG1 en de betaling van pensioenpremies. Ook zijn er overmakingen gedaan naar het 
eilandgebied Curaçao in verband met de reguliere schuldvergelijking tussen deze twee 
entiteiten. De daling in de verplichtingen aan de centrale overheid werd enigszins verzacht 
door overmakingen van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) in het kader van de schuldsanering. Bovendien heeft de centrale 
overheid overmakingen gedaan van haar rekeningen bij de commerciële banken ten gunste 
van haar rekening “gouvernement speciaal” bij de Bank.  
 
Noemenswaardig is ook de stijging in de deposito’s van overige ingezetenen (NAf.68,1 
miljoen). Deze stijging was grotendeels het gevolg van de overmakingen door de centrale 
overheid ten gunste van het APNA.  
 
 
 
Willemstad, 9 maart 2010 
Bank van de Nederlandse Antillen 
 
 
 
 

                                                 
1 Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden 


