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VERKORTE BALANS VAN DE 
BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 

(in miljoenen NAf.)

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

Activa 30-sep-10 31-aug-10 Passiva 30-sep-10 31-aug-10

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,300.0 179.4 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 714.7 -59.2
Goud 637.1 0.0 Deposito's van niet-ingezetenen 714.7 -59.2
Deviezen 2,662.8 179.4

Vorderingen en geldswaardige papieren 621.5 -12.7 Verplichtingen aan ingezetenen 2,531.2 218.9
Bankbiljetten in omloop 361.6 9.3

Vorderingen op de overheid 258.7 0.2 Verplichtingen aan de overheid 522.2 16.2
Geldswaardig papier in portefeuille 251.5 0.0 Eilandgebied Curaçao 154.3 35.1
Overheidsagentschappen en instituten 4.8 0.0 Centrale overheid 327.6 -19.6
Overig 2.3 0.2 Overheidsagentschappen en instituten 40.2 0.8

Vorderingen op banken 0.0 0.0 Verplichtingen aan banken 1,159.1 121.7
Rekening-courant banken 0.0 0.0 Rekening-courant banken 564.2 140.2

Certificates of Deposit 64.0 -1.1
Verplichte reserves 530.9 -17.5

Overige vorderingen 362.8 -13.0 Verplichtingen aan overige ingezetenen 488.4 71.7
Overige activa 362.8 -13.0 Deposito's van overige ingezetenen 451.7 72.6

Overige passiva 36.7 -1.0

Kapitaal en reserves 675.5 7.1

Totaal activa 3,921.5 166.8 Totaal passiva 3,921.5 166.8

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

 
 
Gedurende september 2010 heeft de Bank haar monetaire beleid gericht op het versoepelen 
van de ruimte op de geldmarkt voortgezet. Het verplichte reserve percentage werd verder 
verlaagd met 25 basispunten tot 8,00%, waardoor de post “Verplichte reserves” met 
NAf.17,5 miljoen afnam. Tijdens de tweewekelijkse veilingen van Certificates of Deposit 
(CD’s) richtte de Bank zich enkel op de herfinanciering van vervallende CD’s. Daardoor 
bleef de post “Certificates of Deposit” nagenoeg onveranderd.  
 
De basisgeldhoeveelheid nam toe met NAf.149,5 miljoen, grotendeels als gevolg van een 
stijging in de netto rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank 
(NAf.140,2 miljoen). Verder stegen de bankbiljetten in omloop met NAf.9,3 miljoen. De 
stijging in de netto rekening-courant tegoeden was gerelateerd aan de aflossing van 
overheidspapier en overmakingen door het eilandgebied Curaçao van haar rekening bij de 
Bank ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken. Ook heeft het Nederlandse 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) overmakingen gedaan naar 
de commerciële banken ten behoeve van de schuldsanering van de BES1 eilanden.  
 
De netto positie van de overheid bij de Bank verbeterde met NAf.16,0 miljoen. Dit kwam 
grotendeels door een stijging in de tegoeden van het eilandgebied Curaçao (NAf.35,1 miljoen) 
die deels tenietgedaan werd door een daling in de tegoeden van het Land (NAf.19,6 miljoen). 
Laatstgenoemde was gerelateerd aan onder andere de aflossing van schuldpapier en 
betalingen aan het APNA. Ook heeft het Land overmakingen verricht ten behoeve van het 
eilandgebied Curaçao in het kader van de reguliere schuldvergelijking tussen de twee 
entiteiten. De stijging in de tegoeden van het eilandgebied Curaçao was met name 
gerelateerd aan genoemde schuldvergelijking met het Land  en aan overmakingen van het 
Nederlandse Ministerie van BZK in het kader van de schuldsanering.  
                                                 
1 Bonaire, St. Eustatius en Saba. 
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De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” daalde met NAf.59,2 miljoen voornamelijk 
door de genoemde overmakingen van het Nederlandse Ministerie van BZK ten behoeve van 
de BES eilanden en het eilandgebied Curaçao in verband met de schuldsanering. De post 
“Verplichtingen aan overige ingezetenen” daarentegen steeg met NAf.71,6 miljoen vooral als 
gevolg van overmakingen van het APNA van haar rekeningen bij de commerciële banken 
naar haar rekening bij de Bank.  
 
Aan de activazijde nam de post “Deviezen” toe met NAf.179,4 miljoen, voornamelijk als 
gevolg van de overmakingen door het Nederlandse Ministerie van BZK in het kader van de 
schuldsanering. Tot slot daalden de overige vorderingen van de Bank met NAf.13,0 miljoen 
met name door ontvangen betalingen van de kosten die de Bank de onder haar toezicht 
vallende instellingen in rekening brengt voor de toezichtwerkzaamheden.  
 
 
Willemstad, 26 oktober 2010 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 


