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VERKORTE BALANS VAN DE 
BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 

(in miljoenen NAf.)

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

Activa 31-aug-10 31-jul-10 Passiva 31-aug-10 31-jul-10

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,120.6 -189.6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 774.0 -20.9
Goud 637.1 -0.4 Deposito's van niet-ingezetenen 774.0 -20.9
Deviezen 2,483.4 -189.2

Vorderingen en geldswaardige papieren 634.1 8.7 Verplichtingen aan ingezetenen 2,312.3 -156.5
Bankbiljetten in omloop 352.3 -10.4

Vorderingen op de overheid 258.4 0.0 Verplichtingen aan de overheid 505.9 -139.8
Geldswaardig papier in portefeuille 251.5 0.0 Eilandgebied Curaçao 119.2 -25.2
Overheidsagentschappen en instituten 4.8 0.0 Centrale overheid 347.3 -119.1
Overig 2.1 0.1 Overheidsagentschappen en instituten 39.5 4.5

Vorderingen op banken 0.0 -9.7 Verplichtingen aan banken 1,037.4 -33.8
Rekening-courant banken 0.0 -9.7 Rekening-courant banken 423.9 -8.8

Certificates of Deposit 65.1 0.0
Verplichte reserves 548.4 -25.1

Overige vorderingen 375.7 18.4 Verplichtingen aan overige ingezetenen 416.7 27.6
Overige activa 375.7 18.4 Deposito's van overige ingezetenen 379.0 31.0

Overige passiva 37.7 -3.5

Kapitaal en reserves 668.4 -3.5

Totaal activa 3,754.7 -180.9 Totaal passiva 3,754.7 -180.9

De Verkorte Balans van de Bank van de Nederlandse Antillen ziet er voor de maand augustus 2010 als volgt uit:

 
 
In augustus 2010 heeft de Bank haar monetaire beleid verder versoepeld. Het percentage van 
de verplichte reserve werd in verband hiermee met 25 basispunten verlaagd naar 8,25%. 
Deze verlaging, gecombineerd met een daling in de grondslag waarop de verplichte reserves 
worden berekend, resulteerde in een afname van de post “Verplichte reserves” met NAf.25,1 
miljoen. Tijdens de tweewekelijkse Certificates of Deposit (CD’s) veilingen richtte de Bank 
zich enkel op de herfinanciering van vervallende CD’s. Het uitstaande bedrag aan CD’s bleef 
hierdoor ongewijzigd.  

 
De basisgeldhoeveelheid1 daalde met NAf.9,5 miljoen doordat de afname in bankbiljetten in 
omloop (NAf.10,4 miljoen) de netto stijging van de rekening-courant tegoeden van de 
commerciële banken bij de Bank overtrof (NAf.0,9 miljoen).  
 
De netto positie van de overheid bij de Bank verslechterde in augustus 2010 met NAf.139,8 
miljoen, wat grotendeels het gevolg was van een daling van de tegoeden van de centrale 
overheid (NAf.119,1 miljoen). Deze daling was voornamelijk toe te schrijven aan de 
aflossing van overheidsobligaties in handen van het overheidspensioenfonds, APNA. 
Bovendien namen de tegoeden van het eilandgebied Curaçao af (NAf.25,2 miljoen) als 
gevolg van overmakingen van haar rekening bij de Bank ten gunste van haar rekeningen bij 
de commerciële banken. 
 
Noemenswaardig is ook de stijging in de deposito’s van overige ingezetenen bij de Bank 
(NAf.31,0 miljoen). Deze toename kan grotendeels worden toegeschreven aan genoemde 
overmakingen van de centrale overheid naar het APNA. Het merendeel van deze middelen 

                                                 
1 De basisgeldhoeveelheid is gedefinieerd als de som van de bankbiljetten in circulatie en de rekening-courant 
tegoeden van de commerciële banken bij de Bank. 
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werd belegd in het buitenland, wat tot de afname in de post “Deviezen” aan de activa zijde 
van de balans heeft geleid. 
 
Ten slotte is de daling in de post “Deposito’s van niet-ingezetenen” (NAf.20,9 miljoen) het 
gevolg van netto transacties door de Centrale Bank van Aruba. 
 
 
  
Willemstad, 29 september 2010 
Bank van de Nederlandse Antillen 


