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Aanpassingen monetair beleid  

 

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – In het licht van de aanhoudende overliquiditeit van 
de banken en de dalende trend in de officiële reserves,1 is de CBCS medio augustus 2019 
weer begonnen met de tweewekelijkse veilingen van Certificates of Deposit (CD’s). 
Echter, sinds de 3e veiling hebben de banken hiervan geen volledig gebruik gemaakt, 
waardoor de overliquiditeit minder is afgenomen dan beoogd.  
 
Om een deel van de overliquiditeit van de banken die niet is afgeroomd door de 
tegenvallende CD-veilingen alsnog te absorberen, zal het reserve-requirement percentage 
met ingang van de periode 17 februari – 15 maart 2020 worden verhoogd van 18,00% 
naar 19,00%. Hierdoor zal ongeveer NAf 70 miljoen aan liquiditeiten worden afgeroomd. 
De reserve requirement is een instrument waarmee de banken een percentage van hun 
deposito’s op een geblokkeerde rekening bij de CBCS moeten aanhouden, waarover geen 
rente wordt vergoed. Deze gelden kunnen daardoor niet worden gebruikt voor 
binnenlandse kredietverlening of uitzettingen in het buitenland. 
 
Voorts zal een aanvang worden gemaakt met enkele hervormingen van de reserve 
requirement welke tijdens de technische assistentie missie van het IMF eind 2019 m.b.t. 
de monetaire beleidsinstrumenten zijn besproken. Deze hervormingen beogen zowel de 
effectiviteit van dit instrument te verhogen als de banken meer flexibiliteit te bieden in 
het managen van hun liquiditeit. De details van deze hervormingen zullen de komende 
maanden worden uitgewerkt. 
 
Ook de CD-veilingen zullen worden hervormd op basis van de aanbevelingen van het 
IMF. Zo zullen wekelijkse veilingen van CD’s met een kortere looptijd van 2 weken 
worden geïntroduceerd. De CBCS geeft alleen het rentepercentage die het bereid is te 
vergoeden aan en de banken kunnen naar gelieve inschrijven. Deze CD’s vervangen de 
huidige CD’s met een looptijd van 4 weken. Daarnaast worden de tweewekelijkse 
veilingen van CD’s met looptijden van 12, 26 en 52 weken voortgezet. In deze veilingen 

                                                   
1 De overliquiditeit van de banken wordt gemeten door het surplus aan tegoeden dat bij de centrale bank 
wordt aangehouden boven wat nodig is om de dagelijkse transacties af te wikkelen en tijdelijke 
liquiditeitstekorten op te vangen. Dit surplus aan tegoeden kan zich snel vertalen in een sterke toename van 
de kredietverlening en uitzettingen in het buitenland. Zowel een sterke kredietgroei, via hogere bestedingen 
en importen, als uitzettingen in het buitenland leiden tot een afname van deviezen en kunnen daardoor de 
officiële reserves onder druk zetten. 



geeft de CBCS het totaalbedrag aan dat het wenst te absorberen en de banken geven aan 
voor welke bedragen, looptijden en rentepercentages zij bereid zijn in te schrijven. Op 
basis van de gewenste rentevergoeding beslist de CBCS welke biedingen worden 
geaccepteerd. De hervormingen van de CD-veilingen zijn ingegaan op de veiling van 31 
januari 2020. 
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