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VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
 
In deze eerste verkorte balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) 
wordt de balans per 31 oktober 2010 vergeleken met de openingsbalans van de CBCS op 11 
oktober 2010. De nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten hebben rekeningen geopend bij 
de Bank. De rekeningen van het voormalige Land de Nederlandse Antillen worden, zolang 
deze rekeningen een saldo hebben, op de balans verantwoord onder de post “Voormalige 
Land Nederlandse Antillen”. De rekeningen van het voormalige eilandgebied Curaçao zijn 
ondergebracht in de post “Land Curaçao”. 
 
De Bank heeft haar monetaire beleid gericht op het versoepelen van de ruimte op de 
geldmarkt gedurende oktober 2010 voortgezet. Het percentage van verplichte reserve werd 
op 18 oktober 2010 met 25 basispunten verlaagd tot 7,75%, waardoor de post “Verplichte 
reserves” met NAf.19,3 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” onveranderd.  
 
De basisgeldhoeveelheid verminderde met NAf.55,0 miljoen, grotendeels als gevolg van een 
daling in de netto rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank 
(NAf.59,1 miljoen). In vergelijking met 11 oktober 2010 steeg de waarde van de 
bankbiljetten in omloop met NAf.4,1 miljoen. De daling in de netto rekening-courant 
tegoeden was vooral gerelateerd aan de netto aankoop van deviezen door de commerciële 
banken.  
 
De netto positie van de overheid bij de Bank verbeterde in oktober 2010 met NAf.21,3 
miljoen. De vorderingen op de overheid bleven nagenoeg gelijk, maar de verplichtingen aan 

(in miljoenen NAf.)

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

Activa 31-okt-10 11-okt-10 Passiva 31-okt-10 11-okt-10

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,088.4 -61.8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 703.7 -4.3
Goud 761.9 0.0 Deposito's van niet-ingezetenen 703.7 -4.3
Deviezen 2,326.5 -61.8

Vorderingen en geldswaardige papieren 634.1 -1.0 Verplichtingen aan ingezetenen 2,286.3 -57.8
Bankbiljetten in omloop 360.4 4.1

Vorderingen op de overheid 251.6 0.1 Verplichtingen aan de overheid 453.7 21.4
Geldswaardig papier in portefeuille 251.4 0.0 Land Curaçao 297.9 10.1
Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 0.0 0.0
Overig 0.2 0.1 Voormalige Land Nederlandse Antillen 120.4 11.0

Overheidsagentschappen en instituten 35.5 0.3

Vorderingen op banken 4.0 4.0 Verplichtingen aan banken 940.0 -74.4
Rekening-courant banken 4.0 4.0 Rekening-courant banken 364.4 -55.1

Certificates of Deposit 64.0 0.0
Verplichte reserves 511.6 -19.3

Overige vorderingen 378.6 -5.1 Verplichtingen aan overige ingezetenen 532.2 -8.8
Overige activa 378.6 -5.1 Deposito's van overige ingezetenen 432.2 -14.5

Overige passiva 100.0 5.7

Kapitaal en reserves 732.5 -0.7

Totaal activa 3,722.5 -62.9 Totaal passiva 3,722.5 -62.9
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de overheid stegen. De stijging in de overheidstegoeden werd veroorzaakt door het 
overhevelen van middelen van rekeningen bij de commerciële banken naar rekeningen bij de 
Bank.  
 
Aan de activazijde van de balans nam de post “Deviezen” af met NAf.61,8 miljoen. Dit was 
enerzijds het gevolg van de netto aankoop van deviezen door de commerciële banken. 
Anderzijds kwam dit door de overmaking van het lokale deel van de opbrengst van 
uitgeschreven obligatieleningen. In oktober 2010 hebben de landen Curaçao en Sint Maarten 
namelijk obligatieleningen uitgeschreven voor de afkoop van de, in het kader van de 
schuldsanering, teveel door Nederland overgenomen schuld.  
 
Tenslotte daalde de post “Deposito’s van overige ingezetenen” met NAf.14,5 miljoen, 
hoofdzakelijk door een daling in de tegoeden van de SONA en het APNA bij de Bank.  
 
 
Willemstad,  20 december 2010 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 


