
VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

Gedurende de maand april 2013 heeft de Bank haar monetaire beleid gericht op het verkrappen van 

de ruimte op de lokale geldmarkt voortgezet. Het percentage van de verplichte reserve, het 

voornaamste instrument, werd met 0,25 procentpunt verhoogd naar 15,75%. Dit instrument beoogt 

de liquiditeit van de banken en daarmee de groei van de kredietverlening te beïnvloeden. Het bedrag 

van de verplichte reserves steeg met NAf.26,4 miljoen als gevolg van de verhoging van het 

verplichte reserve percentage gecombineerd met een stijging van de binnenlandse verplichtingen1 

van de commerciële banken. Tijdens de tweewekelijkse CD-veilingen2 richtte de Bank zich enkel op 

herfinanciering van vervallende CD’s. Aangezien de commerciële banken niet hadden inschreven op 

de CD-veiling van 29 april, daalde het bedrag aan uitstaande CDs met NAf.29,0 miljoen. 

De basisgeldhoeveelheid3 daalde met NAf.44,4 miljoen, als gevolg van een afname van de rekening-

courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank (NAf.46,5 miljoen). De daling van de 

rekening-courant tegoeden kan onder andere worden toegeschreven aan de netto aankoop van 

deviezen bij de Bank, de stijging van de verplichte reserves en de rentebetalingen op obligaties 

                                                           
1 Binnenlandse schuld -/- lange termijn deposito’s; de grondslag waarover de verplichte reserve wordt berekend. 
2 Certificates of deposit. 
3 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 30-apr-13 31-mrt-13 Passiva 30-apr-13 31-mrt-13

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,223.6 -121.2 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 629.5 36.0

Goud 1,105.4 -97.3 Deposito's van niet-ingezetenen 629.5 36.0

Deviezen 1,950.7 -23.9

Effecten en verstrekte leningen 167.5 0.0

Vorderingen en geldswaardige papieren 477.4 3.4 Verplichtingen aan ingezetenen 2,050.3 -56.2

Bankbiljetten en munten in omloop 397.5 2.1

Vorderingen op de overheid 0.2 0.0 Verplichtingen aan de overheid 129.1 -8.9

Geldswaardig papier in portefeuille 0.2 0.0 Land Curaçao 54.6 -11.9

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 0.1 0.0

Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 74.0 3.0

Overheidsagentschappen en instituten 0.4 0.0

Vorderingen op banken 0.0 -1.0 Verplichtingen aan banken 1,254.9 -49.2

Rekening-courant banken 0.0 -1.0 Rekening-courant banken 257.8 -46.5

Certificates of Deposit 0.0 -29.0

Verplichte reserves 997.2 26.4

Overige vorderingen 477.2 4.3 Verplichtingen aan overige ingezetenen 268.8 -0.2

Overige activa 477.2 4.3 Deposito's van overige ingezetenen 174.1 1.1

Overige passiva 94.7 -1.2

Kapitaal en reserves 1,021.4 -97.6

Totaal activa 3,701.1 -117.8 Totaal passiva 3,701.1 -117.8

De Verkorte Balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ziet er voor de maand april 2013 als volgt uit:



uitgegeven door de overheden van Curaçao en Sint Maarten. Aangezien het grootste deel van deze 

obligaties wordt aangehouden door de Nederlandse overheid, resulteerden de rentebetalingen in een 

toename van de deposito's van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) bij de Bank. Dit verklaart de stijging van NAf.36,0 miljoen in de post 

"Verplichtingen aan niet-ingezetenen". De netto aankoop van deviezen door de commerciële 

banken verklaart de daling van NAf.23,9 miljoen in de post "Deviezen" aan de activazijde van de 

balans. 

De netto positie van de overheid bij de Bank daalde met NAf.8,9 miljoen. Deze verslechtering is het 

gevolg van een afname van de deposito's van de overheid van Curaçao (NAf.11,9 miljoen) als gevolg 

van de eerder genoemde rentebetalingen aan het ministerie van BZK. 

Tenslotte is de post "Goud" aan de activazijde van de balans gedaald met NAf.97,3 miljoen als 

gevolg van een lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind maart 2013. De afname 

van de post "Kapitaal en reserves" aan de passivazijde van de balans is gerelateerd aan de daling van 

de marktwaarde van goud. 

 

Willemstad, 22 mei 2013 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

 


