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In oktober 2012 heeft de Bank haar monetaire beleid gericht op het verkrappen van de ruimte op de 

geldmarkt voortgezet. Ditmaal werd het percentage van de verplichte reserve, het voornaamste 

monetaire instrument, met 0,50 procentpunt verhoogd naar 12,75%. Dit instrument beoogt de 

liquiditeit van de banken en daarmee de groei van de kredietverlening te beïnvloeden. Door de 

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

reserves met NAf.26,0 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 nagenoeg gelijk bleef.  

De basisgeldhoeveelheid1 steeg met NAf.22,9 miljoen in oktober 2012. Deze stijging was het gevolg 

van een toename van NAf.17,0 miljoen in de rekening-courant saldi van de commerciële banken en 

een stijging van NAf.5,9 miljoen in de waarde van de bankbiljetten en munten in omloop. De 

toename van de rekening-courant saldi was voornamelijk het resultaat van overmakingen door de 

overheid van Curaçao van haar rekening bij de Bank naar haar rekeningen bij de commerciële 

                                                           
1 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-okt-12 30-sep-12 Passiva 31-okt-12 30-sep-12

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,523.1 7.1 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 635.9 20.4

Goud 1,293.6 -42.9 Deposito's van niet-ingezetenen 635.9 20.4

Deviezen 2,061.0 67.6

Effecten en verstrekte leningen 168.6 -17.5

Vorderingen en geldswaardige papieren 457.4 1.6 Verplichtingen aan ingezetenen 2,134.3 28.7

Bankbiljetten en munten in omloop 373.8 5.9

Vorderingen op de overheid 0.2 0.0 Verplichtingen aan de overheid 158.9 -48.9

Geldswaardig papier in portefeuille 0.2 0.0 Land Curaçao 56.2 -49.2

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 0.1 0.0

Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 102.5 0.3

Overheidsagentschappen en instituten 0.2 0.0

Vorderingen op banken 0.1 0.1 Verplichtingen aan banken 1,257.2 41.7

Rekening-courant banken 0.1 0.1 Rekening-courant banken 381.0 17.0

Certificates of Deposit 29.0 -1.3

Verplichte reserves 847.2 26.0

Overige vorderingen 457.2 1.5 Verplichtingen aan overige ingezetenen 344.5 29.9

Overige activa 457.2 1.5 Deposito's van overige ingezetenen 249.6 31.3

Overige passiva 94.9 -1.4

Kapitaal en reserves 1,210.3 -40.4

Totaal activa 3,980.5 8.7 Totaal passiva 3,980.5 8.7

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



banken. Deze toename werd enigszins tenietgedaan door de stijging van de verplichte reserves en 

overmakingen van USONA2 van haar rekeningen bij de commerciële banken naar haar rekening bij 

de Bank. Bovendien hebben de commerciële banken effecten die de Bank in portefeuille had, 

overgenomen. Laatstgenoemde verklaart de daling met NAf.17,5 miljoen in de post "Effecten en 

verstrekte leningen" aan de activazijde van de balans. 

De toename met NAf.20,4 miljoen in de post "Verplichtingen aan niet-ingezetenen" was grotendeels 

gerelateerd aan rentebetalingen door de overheden van Curaçao en Sint Maarten aan de Nederlandse 

Staat. Door de staande inschrijving had de Nederlandse Staat het overgrote deel van de obligaties 

uitgegeven door Curaçao en Sint Maarten in oktober 2010 gekocht.  

De netto positie van de overheid bij de Bank daalde met NAf.48,9 miljoen, als gevolg van een 

afname van de deposito's van de Curaçaose overheid bij de Bank. Deze afname was grotendeels 

gerelateerd aan de genoemde overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële 

banken en de betaling van rente op de obligatieleningen uitgegeven in oktober 2010. Echter, een 

overmaking van de geïnde dividendbelasting door Nederland in het kader van de Belastingregeling 

voor het Koninkrijk (BRK) heeft de daling van de deposito's van de Curaçaose overheid enigszins 

verzacht. De overmaking van de geïnde dividendbelasting verklaart ook de stijging met NAf.67,6 

miljoen in de post "Deviezen" aan de activazijde van de balans. 

De post "Verplichtingen aan overige ingezetenen" steeg met NAf.29,9 miljoen. Deze stijging werd 

veroorzaakt door een toename van NAf.31,3 miljoen in de post "Deposito's van overige 

ingezetenen", die grotendeels het gevolg was van een toename van de deposito's van het 

overheidspensioenfonds APNA. Deze toename kan worden toegeschreven aan rente-inkomsten op 

obligaties van de entiteiten van de voormalige Nederlandse Antillen die waren overgenomen door 

Nederland. Daarnaast heeft USONA overmakingen gedaan van haar rekeningen bij de commerciële 

banken ten gunste van haar de rekening bij de Bank. 

Ten slotte is de post "Goud" aan de activazijde van de balans gedaald met NAf.42,9 miljoen als 

gevolg van de lagere marktwaarde op de balansdatum, vergeleken met eind september 2012. De 

daling van de post "Kapitaal en reserves" aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de 

daling van de marktwaarde van goud. 

 

Willemstad, 23 november 2012 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

                                                           
2 Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen. 


