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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-jul-10 30-jun-10 Passiva 31-jul-10 30-jun-10

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,310.1 390.3 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 794.8 13.4
Goud 637.5 0.0 Deposito's van niet-ingezetenen 794.8 13.4
Deviezen 2,672.6 390.3

Vorderingen en geldswaardige papieren 625.5 -18.5 Verplichtingen aan ingezetenen 2,468.9 350.3
Bankbiljetten in omloop 362.8 -4.7

Vorderingen op de overheid 258.4 -1.9 Verplichtingen aan de overheid 645.7 298.1
Geldswaardig papier in portefeuille 251.6 -2.1 Eilandgebied Curaçao 144.4 -88.8
Overheidsagentschappen en instituten 4.8 0.0 Centrale overheid 466.4 391.2
Overig 2.1 0.2 Overheidsagentschappen en instituten 34.9 -4.3

Vorderingen op banken 9.7 -0.4 Verplichtingen aan banken 1,071.3 27.5
Rekening-courant banken 9.7 -0.4 Rekening-courant banken 432.7 45.8

Certificates of Deposit 65.1 0.0
Verplichte reserves 573.5 -18.3

Overige vorderingen 357.4 -16.1 Verplichtingen aan overige ingezetenen 389.1 29.4
Overige activa 357.4 -16.1 Deposito's van overige ingezetenen 348.0 29.3

Overige passiva 41.1 0.1

Kapitaal en reserves 672.0 8.1

Totaal activa 3,935.6 371.8 Totaal passiva 3,935.6 371.7

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

 
 
In juli 2010 heeft de Bank haar monetaire beleid verder versoepeld. In verband hiermee 
werd het verplichte reserve percentage verlaagd met 25 basispunten naar 8,50%, waardoor 
de post “Verplichte reserves” afnam met NAf.18,3 miljoen. Tijdens de tweewekelijkse CD-
veilingen richtte de Bank zich enkel op de herfinanciering van vervallende CD’s. Het 
uitstaande bedrag aan Certificates of Deposit bleef hierdoor ongewijzigd.  

 
De basisgeldhoeveelheid 1  groeide met NAf.41,5 miljoen door de netto stijging van de 
rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank (NAf.46,2 miljoen). 
Deze toename was het resultaat van ondermeer aflossingen op overheidspapier en de daling 
van de verplichte reserves.  
 
Gedurende juli 2010 verbeterde de netto positie van de overheid bij de Bank met NAf.300,0 
miljoen als gevolg van een stijging van de tegoeden van de centrale overheid (NAf.391,2 
miljoen). Deze stijging was ondermeer toe te schrijven aan overmakingen door het 
Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in verband 
met de schuldsanering. Bovendien heeft de overmaking van geïnde dividendbelasting door 
Nederland in het kader van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) bijgedragen aan 
de stijging van de tegoeden van de centrale overheid. Deze transacties verklaren ook de 
stijging in de post “Deviezen” aan de activa zijde van de balans. De tegoeden van het 
eilandgebied Curaçao bij de Bank daalden met NAf.88,8 miljoen, grotendeels door de 
betaling van rente en aflossing op schuldpapier.  
 
Noemenswaardig is ook de toename in de verplichtingen aan overige ingezetenen bij de 
Bank (NAf.29,4 miljoen). Deze stijging was onder andere het gevolg van aflossingen van 
schuldpapier en betalingen van pensioenpremies door de centrale overheid aan het APNA.  
                                                 
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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De post “Deposito’s van niet-ingezetenen” nam met NAf.13,4 miljoen toe, in het bijzonder 
door stortingen ten behoeve van de onder de noodregeling geplaatste First Curaçao 
International Bank (FCIB). 
 
Tenslotte daalde de post “Overige activa” met NAf.16,1 miljoen. Dit was het resultaat van 
netto transacties vanuit de rekeningen van de Bank bij De Nederlandsche Bank (DNB). 
 
 
 
 
  
Willemstad, 24 augustus 2010 
Bank van de Nederlandse Antillen 


