
VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

Gedurende de maand december 2016 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 

18,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.9,7 miljoen 

toe door een stijging van de basis1 waarover deze wordt berekend. Gedurende de tweewekelijkse 

veilingen van Certificates of Deposit (CD’s) richtte de Bank zich uitsluitend op de 

herfinanciering van vervallende CD’s. Hierdoor bleef het bedrag aan uitstaande CD’s 

ongewijzigd.  

De basisgeldhoeveelheid 2  nam af met NAf.108,5 miljoen als gevolg van een daling in de 

rekening-courant tegoeden van de commerciële banken (NAf.117,4 miljoen), die gedeeltelijk 

werd gecompenseerd door een stijging van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.8,9 

miljoen). De bankbiljetten en munten in omloop stegen als gevolg van de grotere vraag naar geld 

door het publiek in verband met de feestdagen. De daling van de rekening-courant tegoeden van 

de commerciële banken was onder andere het gevolg van de netto aankoop van deviezen bij de 

Bank en de stijging van de verplichte reserves. Bovendien is een deel van de rekening-courant 

kredieten, die de Bank aan de commerciële banken had verschaft, afgelost. Deze aflossing komt 

tot uitdrukking in de daling van NAf.122,9 miljoen in de post “Vorderingen op banken” aan de 

                                                           
1 Binnenlandse schusld -/- lange termijn deposito’s. 
2 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 31-dec-16 30-nov-16 Passiva 31-dec-16 30-nov-16

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,541.3 -52.5 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 506.4 -32.0

Goud 872.2 -14.3 Deposito's van niet-ingezetenen 506.4 -32.0

Deviezen 2,658.0 -38.2

Overig 11.1 0.0

Vorderingen en geldswaardige papieren 535.3 -127.2 Verplichtingen aan ingezetenen 2,775.9 -133.9

Bankbiljetten en munten in omloop 473.2 8.9

Vorderingen op de overheid 1.1 1.0 Verplichtingen aan de overheid 286.9 0.1

Geldswaardig papier in portefeuille 1.1 1.0 Land Curaçao 198.4 0.7

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 22.8 -0.6

Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 65.3 0.0

Overheidsagentschappen en instituten 0.4 0.0

Vorderingen op banken 45.4 -122.9 Verplichtingen aan banken 1,888.2 -107.7

Rekening-courant banken 45.4 -122.9 Rekening-courant banken 500.5 -117.4

Certificates of Deposit 227.4 0.0

Verplichte reserves 1,160.4 9.7

Overige vorderingen 488.7 -5.3 Verplichtingen aan overige ingezetenen 127.7 -35.2

Overige activa 488.7 -5.3 Deposito's van overige ingezetenen 69.1 -36.5

Overige passiva 58.6 1.3

Kapitaal en reserves 794.3 -13.9

Totaal activa 4,076.6 -179.7 Totaal passiva 4,076.6 -179.7

De Verkorte Balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ziet er voor de maand december 2016 als volgt uit:



activazijde van de balans. Echter, de overmakingen van het Algemeen Pensioenfonds van 

Curaçao (APC) en de Postspaarbank (PSB Bank N.V.) van hun rekeningen bij de Bank ten 

gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken matigde de daling van de rekening-

courant tegoeden. 

 

De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” nam af met NAf.32,0 miljoen, voornamelijk als  

gevolg van transacties van de commerciële banken in Bonaire ten laste van hun rekeningen bij de 

Bank. De daling werd echter verzacht door een toename van de deposito’s van het Nederlandse 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de Bank in verband met 

rentebetalingen op obligaties uitgegeven door Curaçao en Sint Maarten in handen van de  

Nederlandse Staat. 

 

Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” gedaald met NAf.35,2 miljoen. Deze 

daling was voornamelijk het gevolg van de eerder genoemde overmakingen van het APC en de 

PSB Bank en betalingen van USONA3 aan buitenlandse crediteuren in verband met de bouw van 

het nieuwe ziekenhuis in Curaçao. 

 

De daling van de post “Deviezen” (NAf.38,2 miljoen) aan de activazijde van de balans werd 

grotendeels veroorzaakt door transacties van de commerciële banken op Bonaire en de netto 

aankoop van deviezen door de commerciële banken. 

 

Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.14,3 miljoen gedaald als 

gevolg van de lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind november 2016. De 

afname van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan 

de daling van de marktwaarde van goud. 

 

 

Willemstad, 20 januari 2017 

 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

                                                           
3 Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen. 


