
VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

In de maand september 2015 heeft de Bank haar monetaire beleid gericht op het verkrappen van 

de ruimte op de geldmarkt voortgezet door het veilen van een hoger bedrag aan “Certificates of 

Deposit” (CD’s). Als gevolg hiervan steeg het uitstaande bedrag aan CD’s met NAf.18,0 miljoen. 

Het percentage van de verplichte reserve bleef echter ongewijzigd op 18,00% 

De basisgeldhoeveelheid 1  daalde met NAf.60,4 miljoen als gevolg van een afname van de 

rekening-courant saldi van de commerciële banken bij de Bank (NAf.59,4 miljoen) en de daling 

van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.1,0 miljoen). De afname van de rekening-

courant saldi werd veroorzaakt door de aankoop van CD’s en deviezen bij de Bank. Voorts heeft 

de Bank gedurende de maand september rekening-courant krediet verschaft aan de commerciële 

banken. Hierdoor steeg de post “Vorderingen op banken” met NAf.38,9 miljoen. 

De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” daalde met NAf.32,0 miljoen als gevolg van 

transacties door enkele commerciële banken op Bonaire. Tevens daalde de post “Verplichtingen 

aan overige ingezetenen” met NAf.10,5 miljoen voornamelijk als gevolg van overmakingen van 

USONA’s2 rekening bij de Bank ten gunste van derden in het buitenland in verband met de 

bouw van het ziekenhuis op Curaçao. Dit, gecombineerd met de eerder genoemde transacties 

                                                           
1 Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de 

commerciële banken bij de Bank. 
2 Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlands Antillen. 

(in miljoenen NAf.)

Verschil Verschil

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

Activa 30-sep-15 31-aug-15 Passiva 30-sep-15 31-aug-15

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,417.5 -128.9 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 384.7 -32.0

Goud 838.3 -15.8 Deposito's van niet-ingezetenen 384.7 -32.0

Deviezen 2,531.6 -113.0

Overig 47.6 0.0

Vorderingen en geldswaardige papieren 596.7 30.5 Verplichtingen aan ingezetenen 2,862.8 -50.7

Bankbiljetten en munten in omloop 416.9 -1.0

Vorderingen op de overheid 0.0 0.0 Verplichtingen aan de overheid 504.6 1.9

Geldswaardig papier in portefeuille 0.0 0.0 Land Curaçao 401.3 3.1

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 37.6 -1.2

Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 65.3 0.0

Overheidsagentschappen en instituten 0.4 0.0

Vorderingen op banken 107.2 38.9 Verplichtingen aan banken 1,693.4 -41.1

Rekening-courant banken 107.2 38.9 Rekening-courant banken 391.1 -59.4

Certificates of Deposit 168.0 18.0

Verplichte reserves 1,134.2 0.3

Overige vorderingen 489.5 -8.4 Verplichtingen aan overige ingezetenen 247.9 -10.5

Overige activa 489.5 -8.4 Deposito's van overige ingezetenen 161.7 -8.2

Overige passiva 86.2 -2.3

Kapitaal en reserves 766.7 -15.7

Totaal activa 4,014.2 -98.3 Totaal passiva 4,014.2 -98.3

De Verkorte Balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ziet er voor de maand september 2015 als volgt uit:



door een aantal commerciële banken op Bonaire en de netto aankoop van deviezen bij de Bank 

verklaart de daling van de post “Deviezen” (NAf.113,0 miljoen) aan de activazijde van de balans. 

 

De post “Overige vorderingen” nam af met NAf.8,4 miljoen door de aflossing van schuldpapier 

in portefeuille van de Bank die door Sint Maarten Harbour Finance N.V. en Integrated Utility 

Holding N.V. waren uitgegeven. 

 

Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans gedaald met NAf.15,8 miljoen als 

gevolg van de lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind augustus 2015. De 

afname van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan 

de daling van de marktwaarde van goud. 

 

 

Willemstad, 23 oktober 2015 

 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

 


