
VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

Gedurende de maand juli 2013 heeft de Bank Certificates of Deposit (CD's) geveild om de liquiditeit 

in de geldmarkt te verminderen. Hierdoor is het bedrag aan uitstaande CD's met NAf.3,0 miljoen 

gestegen. Het percentage van de verplichte reserve bleef daarentegen ongewijzigd op 16,00%. 

Niettemin is het uitstaande bedrag van de verplichte reserves met NAf.5,8 miljoen gestegen als 

gevolg van een toename in de binnenlandse verplichtingen van de commerciële banken. 

De basisgeldhoeveelheid1 daalde met NAf.60,9 miljoen, als gevolg van een daling van de rekening-

courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank (NAf.64,0 miljoen). De daling van de 

rekening-courant tegoeden van de commerciële banken was het gevolg van, onder andere, 

overmakingen door de overheid van Curaçao van haar rekeningen bij de commerciële banken ten 

gunste van haar rekening bij de Bank, enigszins teniet gedaan door de netto verkoop van deviezen 

door de commerciële banken aan de Bank. 

                                                           
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 31-jul-13 30-jun-13 Passiva 31-jul-13 30-jun-13

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,090.0 62.7 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 544.9 -82.8

Goud 989.2 92.2 Deposito's van niet-ingezetenen 544.9 -82.8

Deviezen 1,960.8 -27.5

Effecten en verstrekte leningen 140.0 -2.0

Vorderingen en geldswaardige papieren 499.0 2.2 Verplichtingen aan ingezetenen 2,134.5 55.3

Bankbiljetten en munten in omloop 390.1 3.1

Vorderingen op de overheid 0.3 -0.1 Verplichtingen aan de overheid 221.8 90.8

Geldswaardig papier in portefeuille 0.3 -0.1 Land Curaçao 146.5 90.0

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 0.1 0.0

Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 74.8 0.9

Overheidsagentschappen en instituten 0.4 0.0

Vorderingen op banken 10.9 2.1 Verplichtingen aan banken 1,228.6 -55.2

Rekening-courant banken 10.9 2.1 Rekening-courant banken 160.6 -64.0

Certificates of Deposit 40.0 3.0

Verplichte reserves 1,028.0 5.8

Overige vorderingen 487.8 0.2 Verplichtingen aan overige ingezetenen 294.1 16.6

Overige activa 487.8 0.2 Deposito's van overige ingezetenen 199.5 25.4

Overige passiva 94.6 -8.8

Kapitaal en reserves 909.5 92.3

Totaal activa 3,588.9 64.9 Totaal passiva 3,588.9 64.9

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



Bovengenoemde overmakingen door de overheid van Curaçao resulteerden in een stijging van 

NAf.90,8 miljoen in de post “Verplichtingen aan de overheid” en waren grotendeels gerelateerd aan 

de vorming van een voorziening om de weginfrastructuur van Curaçao te verbeteren. 

De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” daalde met NAf.82,8 miljoen in de maand juli als 

gevolg van de financiële afwikkeling met Nederland van de aandelen van Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba in het vermogen van de voormalige Bank van de Nederlandse Antillen. 

De post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” steeg met NAf.16,6 miljoen. Deze stijging werd 

veroorzaakt door een toename van NAf.25,4 miljoen in de post “Deposito's van overige 

ingezetenen”, grotendeels het gevolg van overmakingen door het Nederlandse Ministerie van 

Financiën ten gunste van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao. Deze overdrachten waren 

gerelateerd aan de aflossing van vervallen obligaties die het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao in 

portefeuille hield. Deze obligaties had de Nederlandse Staat in het kader van de schuldsanering 

overgenomen van de entiteiten van de Nederlandse Antillen. De toename van de post “Deposito’s 

van overige ingezetenen” werd enigszins teniet gedaan door een daling van NAf.8,8 miljoen in de 

post “Overige passiva” als gevolg van de overmaking van geïnde licentierechten (“licence fee”) aan 

de overheden van Curaçao en Sint Maarten. 

De post “Deviezen” is  gedaald met NAf.27,5 miljoen, voornamelijk als gevolg van de eerder 

genoemde financiële afwikkeling tussen de Bank en de Nederland Staat. Echter, de netto verkoop 

van deviezen door de commerciële banken aan de Bank en de overmakingen door het Nederlandse 

Ministerie van Financiën hebben de daling van de post “Deviezen” verzacht. 

Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans gestegen met NAf.92,2 miljoen als 

gevolg van een hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind juni 2013. De toename 

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

van de marktwaarde van goud. 

 

Willemstad, 21 augustus 2013 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

 


