
VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
Gedurende de maand april 2012 heeft de Bank haar monetaire beleidsinstrumenten niet actief 
ingezet om de lokale geldmarkt te beïnvloeden in verband met de tijdelijke bevriezing van de private 
kredietverlening tot en met augustus 2012. Deze maatregel werd genomen om de verslechtering van 
de lopende rekening van de betalingsbalans en de deviezenreserves tot stand te brengen. Het 
percentage van de verplichte reserve, het voornaamste instrument, bleef daarom onveranderd op 
10,75%. Het uitstaande bedrag aan verplichte reserves nam desondanks toe (NAf. 18,0 miljoen) als 
gevolg van een stijging van de binnenlandse verplichtingen van de commerciële banken Op de 
tweewekelijkse CD1-veilingen richtte de Bank zich enkel op herfinanciering van vervallende CD’s. 
Het uitstaande bedrag aan CD’s bleef daardoor onveranderd. 

De basisgeldhoeveelheid2 daalde in de maand april met NAf. 101,1 miljoen, voornamelijk als gevolg 
van een daling in de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank (NAf. 100,8 
miljoen). Laatstgenoemde kan worden toegeschreven aan onder andere de netto aankoop van 
deviezen bij de Bank en de stijging van de verplichte reserves. Bovendien namen de commerciële 

                                                            
1 Certificates of deposit. 
2 Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in circulatie en de rekening-courant tegoeden van de 
commerciële banken bij de Bank. 

(in miljoenen NAf.)

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

Activa 30-apr-12 31-mrt-12 Passiva 30-apr-12 31-mrt-12

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,477.6 -71.1 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 662.8 23.9
Goud 1,242.6 -8.5 Deposito's van niet-ingezetenen 662.8 23.9
Deviezen 2,041.7 -45.9
Effecten en verstrekte leningen 193.4 -16.8

Vorderingen en geldswaardige papieren 434.1 -15.4 Verplichtingen aan ingezetenen 2,109.5 -105.3

Bankbiljetten en munten in omloop 370.5 -0.3

Vorderingen op de overheid 0.2 0.0 Verplichtingen aan de overheid 333.5 -22.5
Geldswaardig papier in portefeuille 0.2 0.0 Land Curaçao 245.3 -17.2
Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 0.1 0.0
Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 88.0 -5.3

Overheidsagentschappen en instituten 0.1 0.0

Vorderingen op banken 0.7 0.2 Verplichtingen aan banken 1,083.5 -82.8
Rekening-courant banken 0.7 0.2 Rekening-courant banken 366.9 -100.8

Certificates of Deposit 30.3 0.0
Verplichte reserves 686.3 18.0

Overige vorderingen 433.2 -15.7 Verplichtingen aan overige ingezetenen 322.0 0.3
Overige activa 433.2 -15.7 Deposito's van overige ingezetenen 229.1 0.3

Overige passiva 92.9 0.0

Kapitaal en reserves 1,139.4 -5.3

Totaal activa 3,911.7 -86.6 Totaal passiva 3,911.7 -86.6

De Verkorte Balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ziet er voor de maand april 2012 als volgt uit:



banken overheidsobligaties over die de Bank in haar portefeuille hield. Deze overname verklaart ook 
de daling van de post “Effecten en verstrekte leningen” aan de activazijde van de balans.  

De netto positie van de overheid bij de Bank verslechterde met NAf. 22,5 miljoen, grotendeels als 
gevolg van rentebetalingen op obligaties die door de landen Curaçao en Sint Maarten zijn 
uitgegeven. Aangezien het grootste deel van deze obligaties in handen is van de Nederlandse Staat, 
resulteerden de rentebetalingen in een toename van de deposito's van het Nederlandse Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de Bank. Dit laatste verklaart grotendeels 
de groei van NAf. 23,9 miljoen in de post "Deposito's van niet-ingezetenen in vreemde valuta”. 

De post "Overige vorderingen" aan de actiefzijde van de balans daalde in april 2012 met NAf. 15,7 
miljoen door de verkoop van een deel van de obligaties in de portefeuille van de Bank, die waren 
uitgegeven door St. Maarten Harbour Finance NV.   

Tenslotte nam de post “Deviezen” af met NAf.45,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van de netto 
aankoop van deviezen door de commerciële banken. De daling in de deviezen werd enigszins teniet 
gedaan door de genoemde verkoop door de Bank van obligaties uitgegeven door St. Maarten 
Harbour Finance NV.  
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