
VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

Het monetaire beleid van de Bank was ook in april 2014 gericht op het verkrappen van de ruimte op 

de geldmarkt. Aanvankelijk heeft de Bank geprobeerd om overtollige liquiditeiten af te romen door 

het veilen van een hoger bedrag aan “Certificates of deposit” (CD’s). Echter, door tegenvallende 

inschrijvingen zijn de uitstaande CD’s met NAf.7,5 miljoen afgenomen. Daarnaast heeft de Bank het 

percentage van de verplichte reserve op 17,50% gehandhaafd. Niettemin is het uitstaande bedrag aan  

verplichte reserves met NAf.6,9 miljoen gestegen, als gevolg van een toename van de binnenlandse 

verplichtingen van de commerciële banken. 

De basisgeldhoeveelheid1 steeg met NAf.65,2 miljoen in april 2014, als gevolg van een toename van 

de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken (NAf.40,8 miljoen) en de bankbiljetten en 

munten in omloop (NAf.24,4 miljoen). Laatstgenoemde kan worden verklaard door de grotere vraag 

naar bankbiljetten gedurende de feestdagen in april. De groei in de rekening-courant tegoeden van 

de commerciële banken werd voornamelijk veroorzaakt door de netto verkoop van deviezen aan de 

                                                           
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 30-apr-14 31-mrt-14 Passiva 30-apr-14 31-mrt-14

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,341.2 33.1 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 603.2 8.9

Goud 969.6 -2.4 Deposito's van niet-ingezetenen 603.2 8.9

Deviezen 2,295.1 45.4

Effecten en verstrekte leningen 76.6 -9.9

Vorderingen en geldswaardige papieren 521.4 32.4 Verplichtingen aan ingezetenen 2,365.3 57.8

Bankbiljetten en munten in omloop 419.0 24.4

Vorderingen op de overheid 0.4 0.0 Verplichtingen aan de overheid 298.4 -15.6

Geldswaardig papier in portefeuille 0.4 0.0 Land Curaçao 94.1 -18.3

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 0.1 0.0

Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 78.6 2.7

Overheidsagentschappen en instituten 125.7 0.0

Vorderingen op banken 29.0 27.6 Verplichtingen aan banken 1,351.7 40.2

Rekening-courant banken 29.0 27.6 Rekening-courant banken 217.7 40.8

Certificates of Deposit 42.5 -7.5

Verplichte reserves 1,091.4 6.9

Overige vorderingen 492.0 4.8 Verplichtingen aan overige ingezetenen 296.1 8.9

Overige activa 492.0 4.8 Deposito's van overige ingezetenen 199.2 7.3

Overige passiva 96.9 1.5

Kapitaal en reserves 894.2 -1.2

Totaal activa 3,862.6 65.5 Totaal passiva 3,862.6 65.5

De Verkorte Balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ziet er voor de maand april 2014 als volgt uit:



Bank. Deze transacties verklaren ook de toename van de post “Deviezen” (NAf.45,4 miljoen) aan de 

activazijde van de balans. De groei in de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken 

werd enigszins tenietgedaan door de aankoop van effecten uit de portefeuille van de Bank. Deze 

aankoop verklaart tevens de daling van NAf.9,9 miljoen in de post “Effecten en verstrekte leningen” 

aan de activazijde van de balans. 

De post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” steeg met NAf.8,9 miljoen door een toename van 

NAf.7,3 miljoen in de post “Deposito’s van overige ingezetenen.” Dit was voornamelijk het resultaat 

van een overmaking door USONA2 van haar rekening bij een commerciële bank ten gunste van haar 

rekening bij de Bank. Voorts heeft de Bank gedurende de maand april rekening-courant krediet 

verschaft aan een commerciële bank. Hierdoor steeg de post “Vorderingen op banken” met 

NAf.27,6 miljoen. 

De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” steeg met NAf.8,9 miljoen, voornamelijk als gevolg 

van een stijging van de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) bij de Bank in verband met rentebetalingen op obligaties die door de 

landen Curaçao en Sint Maarten zijn uitgegeven en in handen zijn van de Nederlandse Staat. Deze 

toename werd echter verzacht door transacties van een commerciële bank op Bonaire ten laste van 

zijn rekening bij de Bank.  

Ten slotte is de netto positie van de overheid bij de Bank met NAf.15,6 miljoen verslechterd, 

voornamelijk als gevolg van de eerder genoemde rentebetalingen van de Curaçaose overheid aan de 

Nederlandse Staat. 

 

Willemstad, 28 mei 2014 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

 

                                                           
2 Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen. 


