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Gedurende de maand februari 2012 heeft de Bank haar monetaire beleidsinstrumenten niet actief 
ingezet ter beïnvloeding van de lokale geldmarkt. Gezien de hoge overliquiditeit in de lokale 
geldmarkt, zijn de verhogingen van het verplichte reserve percentage niet effectief geweest in het 
beperken van de groei in de particuliere kredietverlening. Om deze reden bleef het percentage van 
de verplichte reserve onveranderd op 10,75% en heeft de Bank de commerciële banken verzocht om 
de particuliere kredietverlening te bevriezen voor een periode van zes maanden. Met deze 
aanscherping van het monetaire beleid probeert de Bank het stijgende tekort op de lopende rekening 
van de betalingsbalans en de dalende trend in de deviezenreserves om te buigen. Het uitstaande 
bedrag aan verplichte reserves verminderde echter door de daling van de binnenlandse 
verplichtingen van de banken. Het andere beleidsinstrument van de Bank, het veilen van Certificates 
of Deposit (CD’s), werd niet actief ingezet. De Bank richtte zich tijdens de tweewekelijkse veilingen 
enkel op herfinanciering van vervallende CD’s, waardoor het uitstaande bedrag aan CD’s gelijk bleef.  

(in miljoenen NAf.)

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

Activa 29-feb-12 31-jan-12 Passiva 29-feb-12 31-jan-12

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,685.8 -59.6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 768.0 -10.1
Goud 1,331.9 19.6 Deposito's van niet-ingezetenen 768.0 -10.1
Deviezen 2,140.6 -79.1
Effecten en verstrekte leningen 213.3 -0.1

Vorderingen en geldswaardige papieren 485.4 111.4 Verplichtingen aan ingezetenen 2,178.8 43.4

Bankbiljetten en munten in omloop 373.4 3.9

Vorderingen op de overheid 0.2 0.0 Verplichtingen aan de overheid 355.0 8.6
Geldswaardig papier in portefeuille 0.2 0.0 Land Curaçao 260.9 11.2
Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 0.1 0.0
Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 94.0 -2.7

Overheidsagentschappen en instituten 0.1 0.1

Vorderingen op banken 12.3 11.5 Verplichtingen aan banken 1,111.8 -0.2
Rekening-courant banken 12.3 11.5 Rekening-courant banken 411.7 13.4

Certificates of Deposit 30.3 0.0
Verplichte reserves 669.8 -13.6

Overige vorderingen 473.0 100.0 Verplichtingen aan overige ingezetenen 338.6 31.1
Overige activa 473.0 100.0 Deposito's van overige ingezetenen 249.1 36.6

Overige passiva 89.5 -5.5

Kapitaal en reserves 1,224.4 19.0

Totaal activa 4,171.3 51.9 Totaal passiva 4,171.3 52.2

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



De basisgeldhoeveelheid1 is in de maand februari 2012 met NAf.17,3 miljoen toegenomen. De 
toename was het resultaat van een stijging in de rekening-courant tegoeden van de commerciële 
banken met NAf.13,4 miljoen en een groei in de waarde van de bankbiljetten en munten in omloop 
met NAf.3,9 miljoen. De stijging in de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken was 
onder meer het gevolg van de afname in de aan te houden verplichte reserves. 

De post "Overige activa" nam toe met NAf.100,0 miljoen als gevolg van de aankoop van obligaties 
uitgegeven door St. Maarten Harbour Finance N.V. door de Bank. De Bank zal deze obligaties op 
de secundaire markt doorverkopen aan investeerders. 

De netto positie van de overheid bij de Bank verbeterde met NAf.8,6 miljoen als gevolg van een 
stijging in de verplichtingen aan de overheid van Curaçao. 

De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” daalde met NAf.10,1 miljoen. Dit was het gevolg van 
overmakingen in Amerikaanse dollar door de onder de noodregeling geplaatste First Curaçao 
International Bank N.V. De post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” steeg daarentegen met 
NAf.31,1 miljoen als gevolg van een overmaking van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar de rekening van USONA2 bij de Bank. 

De post “Deviezen” aan de activazijde van de balans daalde in februari met NAf.79,1 miljoen, 
voornamelijk als gevolg van de aankoop van obligaties uitgegeven door St. Maarten Harbour 
Finance N.V. aangezien de storting op een rekening bij een Amerikaanse bank moest worden 
gedaan. De overmaking door het Nederlandse ministerie van BZK ten gunste van USONA 
verzachtte de daling in de post “Deviezen”. 

Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans gestegen met NAf.19,6 miljoen als 
gevolg van een hogere marktwaarde op de balansdatum in vergelijking met eind januari 2012. De 
stijging in de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans is gerelateerd aan de 
herwaardering van de goudvoorraad. 

 

Willemstad, 15 maart 2012 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

                                                            
1 Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in circulatie en de rekening-courant tegoeden van de 
commerciële banken bij de Bank. 
2 USONA is de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen. 


