
VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

Gedurende de maand juli 2016 bleef het percentage van de verplichte reserve onveranderd op 

18,00%. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.2,0 miljoen af door een 

daling 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. Echter, als gevolg van een tekort aan inschrijvingen daalde het bedrag van de 

uitstaande CD’s met NAf.5,7 miljoen. 

De basisgeldhoeveelheid 2  nam met NAf.30,5 miljoen af als gevolg van een daling van de 

rekening-courant tegoeden van de commerciële banken (NAf.38,6 miljoen), die gedeeltelijk werd 

gecompenseerd door een stijging van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.8,1 miljoen). 

De daling van de rekening-courant tegoeden was grotendeels het resultaat van de netto aankoop 

van deviezen bij de Bank. Bovendien heeft de Bank gedurende de maand juli rekening-courant 

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

met NAf.7,3 miljoen.  

 

                                                           
1 Binnenlandse schuld -/- 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-jul-16 30-jun-16 Passiva 31-jul-16 30-jun-16

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,677.9 -8.1 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 453.2 32.4

Goud 1,009.9 16.0 Deposito's van niet-ingezetenen 453.2 32.4

Deviezen 2,651.7 -24.1

Overig 16.4 0.0

Vorderingen en geldswaardige papieren 653.6 13.2 Verplichtingen aan ingezetenen 2,907.0 -44.2

Bankbiljetten en munten in omloop 464.1 8.1

Vorderingen op de overheid 0.1 0.0 Verplichtingen aan de overheid 477.1 2.2

Geldswaardig papier in portefeuille 0.1 0.0 Land Curaçao 384.1 2.3

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 27.3 -0.1

Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 65.3 0.0

Overheidsagentschappen en instituten 0.4 0.0

Vorderingen op banken 159.9 7.3 Verplichtingen aan banken 1,841.4 -46.3

Rekening-courant banken 159.9 7.3 Rekening-courant banken 489.6 -38.6

Certificates of Deposit 234.7 -5.7

Verplichte reserves 1,117.1 -2.0

Overige vorderingen 493.7 5.9 Verplichtingen aan overige ingezetenen 124.3 -8.2

Overige activa 493.7 5.9 Deposito's van overige ingezetenen 70.3 -7.7

Overige passiva 54.0 -0.5

Kapitaal en reserves 971.3 17.0

Totaal activa 4,331.5 5.1 Totaal passiva 4,331.5 5.1

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



De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” steeg met NAf.32,4 miljoen voornamelijk als 

gevolg van transacties van enkele commerciële banken in Bonaire ten gunste van hun rekeningen 

bij de Bank. De daling van NAf.24,1 miljoen in de post “Deviezen” is voornamelijk toe te 

schrijven aan de netto aankoop van deviezen door de lokale commerciële banken, die gedeeltelijk 

werd tenietgedaan door de transacties van de commerciële banken in Bonaire. 

 

De post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” daalde met NAf.8,2 miljoen als gevolg van 

betalingen door USONA3 aan onder meer het buitenland met betrekking tot de bouw van het 

nieuwe ziekenhuis in Curaçao. 

 

Bovendien steeg de post “Overige vorderingen” met NAf.5,9 miljoen doordat de Bank 

berekende licentierechten nog niet had geïnd bij de commerciële banken. 

 

Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.16,0 miljoen gestegen als 

gevolg van de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind juni 2016. De 

toename van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans is voornamelijk 

gerelateerd aan de stijging van de marktwaarde van goud. 

 

 

Willemstad, 24 augustus 2016 

 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

                                                           
3 Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen. 


