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Gedurende de maand mei 2012 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve, haar 
belangrijkste monetaire beleidsinstrument, met 0,25 procentpunt verhoogd naar 11,25%. Hoewel de 
tijdelijke kredietbevriezing de groei van de particuliere kredietverlening en daarmee de groei van  de 
binnenlandse bestedingen en de importen beperkt, heeft deze maatregel geen invloed op de 
overliquiditeit in de geldmarkt. Om deze overliquiditeit geleidelijk te beperken, zet de Bank de 
stapsgewijze verhoging van de verplichte reserve voort. Het andere monetaire beleidsinstrument, de 
veiling van Certificates of Deposit (CD’s), werd niet actief ingezet. Tijdens de tweewekelijkse 
veilingen heeft de Bank zich alleen gericht op de herfinanciering van vervallende CDs. Het bedrag 
aan uitstaande CD’s bleef hierdoor ongewijzigd. 

De basisgeldhoeveelheid1 steeg met NAf. 230,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van een netto 
toename van de rekening-courant saldi van de commerciële banken bij de Bank (NAf. 224,8 
miljoen). De stijging in de rekening-courant tegoeden was onder andere het gevolg van ontvangen 
gelden van de Nederlandse overheid in verband met de aflossing van vervallen obligaties en 
                                                            
1 Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van commerciële 
banken bij de Bank. 

(in miljoenen NAf.)

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

Activa 31-mei-12 30-apr-12 Passiva 31-mei-12 30-apr-12

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,564.7 86.9 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 661.0 -1.9
Goud 1,172.4 -70.2 Deposito's van niet-ingezetenen 661.0 -1.9
Deviezen 2,203.9 162.1
Effecten en verstrekte leningen 188.3 -5.0

Vorderingen en geldswaardige papieren 433.9 0.0 Verplichtingen aan ingezetenen 2,266.1 156.7

Bankbiljetten en munten in omloop 376.1 5.6

Vorderingen op de overheid 0.2 0.1 Verplichtingen aan de overheid 215.3 -118.2
Geldswaardig papier in portefeuille 0.2 0.1 Land Curaçao 126.0 -119.3
Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 0.1 0.0
Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 83.8 -4.3

Overheidsagentschappen en instituten 5.5 5.4

Vorderingen op banken 0.3 -0.5 Verplichtingen aan banken 1,330.0 246.6
Rekening-courant banken 0.3 -0.5 Rekening-courant banken 591.7 224.8

Certificates of Deposit 30.3 0.0
Verplichte reserves 708.1 21.8

Overige vorderingen 433.5 0.4 Verplichtingen aan overige ingezetenen 344.7 22.7
Overige activa 433.5 0.4 Deposito's van overige ingezetenen 251.6 22.4

Overige passiva 93.2 0.3

Kapitaal en reserves 1,071.5 -68.0

Totaal activa 3,998.6 86.9 Totaal passiva 3,998.6 86.9

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



rentebetalingen2. Daarnaast heeft de Curaçaose overheid geld overgemaakt van haar rekening bij de 
Bank ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken. Laatstgenoemde verklaart ook de 
daling in de post "Verplichtingen aan de overheid" met NAf. 118,2 miljoen.  

Vermeldenswaard is ook de toename van de deposito's van overige ingezetenen (NAf.22,4 miljoen). 
Deze stijging was grotendeels het gevolg van een betaling door het Nederlandse Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan het APNA in verband met een overgenomen 
annuïteitenlening3. 

De post "Deviezen" steeg met NAf. 162,1 miljoen als gevolg van onder andere de overmakingen 
van de Nederlandse overheid inzake de aflossing- en rentebetalingen in verband met de 
overgenomen leningen. Ook de netto verkoop van deviezen door de commerciële banken aan de 
Bank droeg bij aan de stijging in de post “Deviezen”.  

Tenslotte is de post "Goud" gedaald met NAf. 70,2 miljoen als gevolg van de lagere marktwaarde op 
de balansdatum in vergelijking met eind april 2012. De daling van de post "Kapitaal en reserves" aan 
de passivazijde van de balans is hieraan gerelateerd. 

 

Willemstad, 22 juni 2012 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 De Nederlandse overheid heeft alle resterende uitstaande schuld van de entiteiten van de voormalige Nederlandse 
Antillen overgenomen. 
3 De Nederlandse overheid heeft alle resterende uitstaande schuld van de entiteiten van de voormalige Nederlandse 
Antillen overgenomen. 


