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Gedurende de maand januari 2012 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 opnieuw met 0,25 procentpunten verhoogd naar 10,75%. Dit 
instrument beoogt de liquiditeit van de banken en daarmee de groei van de kredietverlening te 
beïnvloeden. Door de verhoging van het verplichte reserve percentage steeg het uitstaande bedrag 
aan verplichte reserves met NAf.16,7 miljoen. Tijdens 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 is in de maand januari met NAf.82,4 miljoen afgenomen. Deze afname 
werd veroorzaakt door een daling in zowel de rekening-courant tegoeden van de commerciële 
banken (NAf.59,1 miljoen) als de hoeveelheid bankbiljetten in omloop (NAf.23,3 miljoen). 
Laatstgenoemde daling is kenmerkend voor de maand januari, waarin de vraag van het publiek 

                                                            
1 Certificates of deposit 
2 Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten 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 31-jan-12 31-dec-11 Passiva 31-jan-12 31-dec-11

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,745.4 38.2 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 778.1 -42.7
Goud 1,312.4 127.6 Deposito's van niet-ingezetenen 778.1 -42.7
Deviezen 2,219.7 -89.3
Effecten en verstrekte leningen 213.4 -0.1

Vorderingen en geldswaardige papieren 374.4 -3.9 Verplichtingen aan ingezetenen 2,135.9 -50.2

Bankbiljetten en munten in omloop 369.5 -23.3

Vorderingen op de overheid 0.2 0.0 Verplichtingen aan de overheid 346.9 13.6
Geldswaardig papier in portefeuille 0.2 0.0 Land Curaçao 249.7 12.3
Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 0.1 0.0
Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 96.6 1.3

Overheidsagentschappen en instituten 0.5 0.0

Vorderingen op banken 0.8 -2.2 Verplichtingen aan banken 1,111.9 -42.4
Rekening-courant banken 0.8 -2.2 Rekening-courant banken 398.2 -59.1

Certificates of Deposit 30.3 0.0
Verplichte reserves 683.4 16.7

Overige vorderingen 373.5 -1.6 Verplichtingen aan overige ingezetenen 307.5 1.8
Overige activa 373.5 -1.6 Deposito's van overige ingezetenen 212.6 1.9

Overige passiva 95.0 -0.1

Kapitaal en reserves 1,205.9 127.3

Totaal activa 4,119.9 34.4 Totaal passiva 4,119.9 34.3

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



afneemt vergeleken met de feestmaand december. De afname in de rekening-courant tegoeden van 
de commerciële banken was onder meer het gevolg van de stijging in de aan te houden verplichte 
reserves en de netto aankoop van deviezen bij de Bank. 

De netto positie van de overheid bij de Bank verbeterde met NAf.13,6 miljoen als gevolg van een 
stijging in de deposito’s van de overheid van Curaçao. 

De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” daalde met NAf.42,7 miljoen in januari 2012. Deze 
afname is voornamelijk te wijten aan een overmaking door het Nederlandse Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ("BZK") van haar rekening bij de Bank naar een 
buitenlandse rekening. 

De post “Deviezen” aan de activazijde van de balans daalde in januari met NAf.89,3 miljoen. Dit 
werd veroorzaakt door de genoemde overmaking door het Nederlandse Ministerie van BZK en de 
netto aankoop van deviezen door de commerciële banken. 

Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans gestegen als gevolg van een hogere 
marktwaarde op de balansdatum in vergelijking met eind december 2011. Het resultaat van de 
herwaardering is toegevoegd aan de herwaarderingsreserve en verklaart de mutatie in de post 
“Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans. 

Willemstad, 16 februari 2012 
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