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VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 
Gedurende de maand juli 2019 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 
18,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.4,9 
miljoen af door een daling van de basis1 waarover deze wordt berekend. 
 
De basisgeldhoeveelheid 2  nam met NAf.60,6 miljoen af door een daling van zowel de 
rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.50,6 miljoen) als de 
bankbiljetten en munten in omloop (NAf.10,0 miljoen). De daling van de rekening-
couranttegoeden was vooral het resultaat van de netto aankoop van deviezen en de opname 
van dollartegoeden door de commerciële banken bij de Bank. Deze daling werd echter 
gematigd door de afname van de verplichte reserves en overmakingen van N.V. Pensioen 
ESC, de overheden van Curaçao en Sint Maarten en een onder de noodregeling geplaatste 
financiële instelling van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de 
commerciële banken.  
 
De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” nam af met NAf.17,6 miljoen wat 
voornamelijk het gevolg was van transacties van de commerciële banken in Bonaire en de 
Centrale Bank van Aruba ten laste van hun rekeningen bij de Bank. De toename van de 
deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

                                                 
1 Binnenlandse schuld -/- lange-termijndeposito’s. 
2 Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de 
commerciële banken bij de Bank. 

(in miljoenen NAf.)

Verschil Verschil

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

Activa 31-jul-19 30-jun-19 Passiva 31-jul-19 30-jun-19

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,386.2 -38.5 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 273.1 -17.6

Goud 1,074.2 14.0 Deposito's van niet-ingezetenen 273.1 -17.6

Deviezen 2,311.9 -52.5

Overig 0.0 0.0

Vorderingen en geldswaardige papieren 640.9 0.2 Verplichtingen aan ingezetenen 2,734.6 -35.2

Bankbiljetten en munten in omloop 469.4 -10.0

Vorderingen op de overheid 0.1 0.0 Verplichtingen aan de overheid 240.5 34.4

Geldswaardig papier in portefeuille 0.1 0.0 Land Curaçao 188.0 43.4

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 50.4 -9.1

Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 1.7 0.0

Overheidsagentschappen en instituten 0.4 0.0

Vorderingen op banken 269.0 -2.2 Verplichtingen aan banken 1,795.7 -55.5

Rekening-courant banken 269.0 -2.2 Rekening-courant banken 476.3 -50.6

Certificates of Deposit 0.0 0.0

Verplichte reserves 1,319.4 -4.9

Overige vorderingen 371.7 2.4 Verplichtingen aan overige ingezetenen 229.0 -4.1

Overige activa 371.7 2.4 Deposito's van overige ingezetenen 170.9 -3.7

Overige passiva 58.1 -0.3

Kapitaal en reserves 1,019.3 14.5

Totaal activa 4,027.0 -38.3 Totaal passiva 4,027.0 -38.3

De Verkorte Balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ziet er voor de maand juli 2019 als volgt uit:
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(BZK) bij de Bank in verband met rentebetalingen op obligaties uitgegeven door Curaçao 
hebben de daling van de post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” gematigd. 
 
De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.34,4 miljoen verbeterd door een 
toename van de deposito’s van de overheid van Curaçao (NAf. 43,4 miljoen), die werd 
gematigd door een daling van de deposito’s van de overheid van Sint Maarten (NAf.9,1 
miljoen). De stijging van de deposito’s van de overheid van Curaçao was voornamelijk het 
gevolg van een overmaking door Nederland van geïnde dividendbelasting in het kader van 
de voormalige Belastingregeling van het Koninkrijk (BRK). Bovendien heeft de Bank de 
geïnde licentierechten over de maand juni 2019 overgemaakt naar de overheid van Curaçao. 
Echter, de overmaking van gelden naar rekeningen bij de commerciële banken en de 
rentebetalingen op obligaties die in handen zijn van de Nederlandse Staat hebben de stijging 
van de deposito’s gematigd. De daling van de deposito’s van de overheid van Sint Maarten 
kan worden toegeschreven aan overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de 
commerciële banken in verband met de wederopbouw van Sint Maarten, waaronder de 
renovatie van de Princess Juliana International Airport. 
 
Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.4,1 miljoen gedaald 
wat vooral het gevolg was van overmakingen door een onder de noodregeling geplaatste 
financiële instelling ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken. De 
ontvangen gelden door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) van het 
Nederlandse Agentschap van de Generale Thesaurie in verband met een overgenomen 
annuïteitenlening in het kader van de schuldsanering die in de portefeuille van het APC zit 
heeft de daling enigszins verzacht. 
 
Aan de activazijde van de balans daalde de post “Deviezen” met NAf.52,5 miljoen als gevolg 
van de netto aankoop van deviezen en de opname van dollartegoeden door de commerciële 
banken en de transacties van de commerciële banken in Bonaire en de Centrale Bank van 
Aruba. Deze daling werd gematigd door ontvangen gelden uit het buitenland van N.V. 
Pensioen ESC, het Nederlandse Agentschap voor de aflossing van een annuïteitenlening, de 
Nederlandse Staat in het kader van de BRK en de Wereldbank in verband met de 
wederopbouw van Sint Maarten. 
 
Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.14,0 miljoen gestegen 
door de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind juni 2019. De toename 
van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de 
stijging van de marktwaarde van goud. 
 
 
Willemstad, 4 september 2019 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
 


