
VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

Gedurende de maand november 2012 heeft de Bank haar monetaire beleid gericht op het 

verkrappen van de ruimte op de geldmarkt voortgezet. Het percentage van de verplichte reserve, het 

voornaamste monetaire instrument, werd met 1,00 procentpunt verhoogd naar 13,75% om de groei 

in de private kredietverlening te matigen en de overliquiditeit in het bankwezen terug te dringen. 

Door de verhoging van het percentage van de verplichte reserve steeg het uitstaande bedrag aan 

verplichte reserves met NAf.52,8 miljoen. Het andere beleidsinstrument van de Bank, het veilen van 

Certificates of Deposit (CD’s), werd niet actief ingezet. De Bank richtte zich tijdens de 

tweewekelijkse veilingen enkel op herfinanciering van vervallende CD’s, waardoor het uitstaande 

bedrag aan CD’s gelijk bleef. 

De basisgeldhoeveelheid1 daalde met NAf.110,8 miljoen als gevolg van een netto afname van de 

rekening-courant saldi van de commerciële banken bij de Bank (NAf.117,8 miljoen). Deze afname 

kan grotendeels worden verklaard door de netto aankoop van deviezen bij de Bank en de stijging 

van de verplichte reserve. Voorts heeft de Bank gedurende de maand november rekening-courant 

                                                           
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 30-nov-12 31-okt-12 Passiva 30-nov-12 31-okt-12

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,379.9 -143.2 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 602.3 -33.6

Goud 1,298.8 5.3 Deposito's van niet-ingezetenen 602.3 -33.6

Deviezen 1,913.4 -147.6

Effecten en verstrekte leningen 167.7 -0.8

Vorderingen en geldswaardige papieren 511.9 54.4 Verplichtingen aan ingezetenen 2,074.9 -59.5

Bankbiljetten en munten in omloop 380.8 7.0

Vorderingen op de overheid 0.2 0.1 Verplichtingen aan de overheid 162.1 3.2

Geldswaardig papier in portefeuille 0.2 0.1 Land Curaçao 59.9 3.7

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 0.1 0.0

Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 101.9 -0.5

Overheidsagentschappen en instituten 0.2 0.0

Vorderingen op banken 54.0 53.9 Verplichtingen aan banken 1,192.2 -64.9

Rekening-courant banken 54.0 53.9 Rekening-courant banken 263.2 -117.8

Certificates of Deposit 29.0 0.0

Verplichte reserves 900.0 52.8

Overige vorderingen 457.6 0.5 Verplichtingen aan overige ingezetenen 339.8 -4.7

Overige activa 457.6 0.5 Deposito's van overige ingezetenen 244.7 -4.9

Overige passiva 95.0 0.2

Kapitaal en reserves 1,214.6 4.3

Totaal activa 3,891.8 -88.7 Totaal passiva 3,891.8 -88.7

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



krediet verschaft aan een commerciële bank waardoor aan de activazijde van de balans de post 

“Vorderingen op banken” met NAf.53,9 miljoen steeg.  

De post “Deposito’s van niet-ingezetenen” aan de passivazijde van de balans daalde in november 

met NAf.33,6 miljoen. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door transacties van een 

commerciële bank gevestigd op Bonaire van haar rekening bij de Bank ten gunste van het 

buitenland. Deze transacties hebben samen met de netto aankoop van deviezen door de 

commerciële banken geleid tot de daling van de post “Deviezen” aan de activakant van de balans 

(NAf.147,6 miljoen).  

Willemstad, 27 december 2012 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

 

 

 

 

 

 


