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CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 

Gedurende de maand juli 2011 heeft de Bank haar monetaire beleidsinstrumenten niet actief ingezet 

om de lokale geldmarkt te beïnvloeden. Het percentage van de verplichte reserve, het voornaamste 

instrument, bleef onveranderd op 7,75%. Dit instrument beoogt de liquiditeit van de banken en 

daarmee de groei van de kredietverlening te beïnvloeden. Het uitstaande bedrag aan verplichte 

reserves bleef daardoor nagenoeg onveranderd. Op de tweewekelijkse CD1-veilingen richtte de Bank 

zich enkel op herfinanciering van vervallende CD’s. Het uitstaande bedrag aan CD’s bleef daardoor 

gelijk. 

De basisgeldhoeveelheid, gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in circulatie en de 

rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank, is in de maand juli met 

NAf.85,0 miljoen toegenomen. De toename was het resultaat van een stijging in de rekening-

courant tegoeden van de commerciële banken met NAf.88,8 miljoen en een afname in de waarde 

van de bankbiljetten en munten in omloop met NAf.3,8 miljoen.  

                                                           
1  Certificates of deposit 

(in miljoenen NAf.)

Verschil Verschil

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

Activa 31-jul-11 30-jun-11 Passiva 31-jul-11 30-jun-11

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,678.5 173.2 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 662.3 11.6

Goud 1,225.5 92.6 Deposito's van niet-ingezetenen 662.3 11.6

Deviezen 2,228.0 100.7

Effecten en verstrekte leningen 225.0 -20.1

Vorderingen en geldswaardige papieren 377.1 -6.1 Verplichtingen aan ingezetenen 2,202.6 63.2

Bankbiljetten en munten in omloop 368.6 -3.8

Vorderingen op de overheid 0.1 0.0 Verplichtingen aan de overheid 348.5 -4.2

Geldswaardig papier in portefeuille 0.0 -0.1 Land Curaçao 239.6 -3.2

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 0.0 0.0

Overig 0.1 0.1 Voormalige Land Nederlandse Antillen 108.5 -1.0

Overheidsagentschappen en instituten 0.5 0.0

Vorderingen op banken 4.4 -5.5 Verplichtingen aan banken 1,135.9 85.7

Rekening-courant banken 4.4 -5.5 Rekening-courant banken 592.6 88.8

Certificates of Deposit 40.0 0.0

Verplichte reserves 503.3 -3.1

Overige vorderingen 372.6 -0.6 Verplichtingen aan overige ingezetenen 349.6 -14.5

Overige activa 372.6 -0.6 Deposito's van overige ingezetenen 227.1 -21.4

Overige passiva 122.5 6.9

Kapitaal en reserves 1,190.6 92.4

Totaal activa 4,055.6 167.1 Totaal passiva 4,055.6 167.1

De Verkorte Balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ziet er voor de maand juli 2011 als volgt uit:



De stijging in de rekening-courant tegoeden van de banken was vooral het gevolg van de netto 

verkoop van deviezen aan de Bank. Hierdoor steeg de post “Deviezen” met NAf.100,7 miljoen.  

De post “Goud” aan de activazijde van de balans is gestegen met NAf.92,6 miljoen als gevolg van 

een hogere marktwaarde op de balansdatum in vergelijking met eind juni 2011. De stijging in de post 

“Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans is gerelateerd aan de genoemde stijging van 

de marktprijs van goud. 

Aan de activakant van de balans is de post “Effecten en verstrekte leningen” met NAf.20,1 miljoen 

gedaald. Deze daling wordt verklaard door de aflossing van een obligatielening per 23 juli 2011. In 

het kader van de schuldsanering was deze lening overgenomen door Nederland.    

Tenslotte daalde aan de passivakant van de balans de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” 

met NAf.14,5 miljoen. Dit werd veroorzaakt door een afname van NAf.21,4 miljoen in de post 

“Deposito’s van overige ingezetenen” als gevolg van een overheveling van middelen van de rekening 

van USONA bij de Bank naar haar rekeningen bij de commerciële banken. 

Willemstad, 28 september 2011 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


