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VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 
Gedurende de maand februari 2020 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve, 
haar belangrijkste monetaire beleidsinstrument, met 1,00 procentpunt verhoogd naar 19,00%. 
Hierdoor nam het bedrag van de verplichte reserves toe met NAf.78,4 miljoen. Door de 
verhoging van het percentage van de verplichte reserves heeft de Bank de overliquiditeit in 
de geldmarkt direct verlaagd, omdat via de veilingen van “Certificates of deposit” (CD’s) 
minder liquiditeit was geabsorbeerd dan beoogd. Ook in februari vielen de inschrijvingen op 
de veilingen tegen, waardoor het uitstaande bedrag aan CD’s met NAf.43,2 miljoen afnam. 
 
De basisgeldhoeveelheid1 nam met NAf.8,6 miljoen toe door een stijging van de rekening-
couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.8,7 miljoen). De stijging van de rekening-
couranttegoeden was vooral het resultaat van de overmakingen van dollartegoeden vanuit 
het buitenland en de netto terugbetaling van CD’s, gematigd door de toename van de 
verplichte reserves. Ook de overmakingen van de overheid van Curaçao en een 
pensioenfonds van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij 
commerciële banken hebben bijgedragen aan de stijging van de rekening-couranttegoeden.  
 
De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” nam met NAf.30,0 miljoen af, wat 
voornamelijk het gevolg was van transacties van de commerciële banken in Bonaire ten laste 
van hun rekeningen bij de Bank.  
 

                                                 
1 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 29-feb-20 31-jan-20 Passiva 29-feb-20 31-jan-20

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,428.6 32.5 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 304.1 -30.0

Goud 1,211.4 19.3 Deposito's van niet-ingezetenen 304.1 -30.0

Deviezen 2,217.2 13.2

Overig 0.0 0.0

Vorderingen en geldswaardige papieren 543.4 2.9 Verplichtingen aan ingezetenen 2,508.0 44.4

Bankbiljetten en munten in omloop 488.6 -0.1

Vorderingen op de overheid 0.0 0.0 Verplichtingen aan de overheid 51.5 0.7

Geldswaardig papier in portefeuille 0.0 0.0 Land Curaçao 25.4 0.8

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 24.0 -0.1

Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 1.7 0.0

Overheidsagentschappen en instituten 0.4 0.0

Vorderingen op banken 267.1 0.1 Verplichtingen aan banken 1,850.6 43.8

Rekening-courant banken 267.1 0.1 Rekening-courant banken 370.2 8.7

Certificates of Deposit 111.5 -43.2

Verplichte reserves 1,368.8 78.4

Overige vorderingen 276.3 2.9 Verplichtingen aan overige ingezetenen 117.3 0.0

Overige activa 276.3 2.9 Deposito's van overige ingezetenen 55.2 -3.7

Overige passiva 62.1 3.7

Kapitaal en reserves 1,159.9 21.0

Totaal activa 3,972.0 35.4 Totaal passiva 3,972.0 35.4

De Verkorte Balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ziet er voor de maand februari 2020 als volgt uit:
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Aan de activazijde van de balans steeg de post “Deviezen” met NAf.13,2 miljoen, wat 
voornamelijk het gevolg was van de overmaking van dollartegoeden uit het buitenland door 
de commerciële banken en de overmakingen door pensioenfondsen van gelden uit het 
buitenland ten gunste van hun rekeningen bij de Bank. De transacties van de commerciële 
banken in Bonaire hebben de stijging van de post “Deviezen” echter gematigd.   
 
Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.19,3 miljoen gestegen 
door de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind januari 2020. 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, 3 april 2020 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
 


