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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-mei-10 30-apr-10 Passiva 31-mei-10 30-apr-10

Vorderingen op niet-ingezetenen 2,864.5 -153.1 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 776.4 -66.5
Goud 637.5 0.0 Deposito's van niet-ingezetenen 776.4 -66.5
Deviezen 2,227.0 -153.1

Vorderingen en geldswaardige papieren 635.0 -3.7 Verplichtingen aan ingezetenen 2,045.6 -50.7
Bankbiljetten in omloop 363.1 -13.4

Vorderingen op de overheid 260.6 -0.3 Verplichtingen aan de overheid 284.1 57.2
Geldswaardig papier in portefeuille 253.7 0.0 Eilandgebied Curaçao 160.1 20.1
Overheidsagentschappen en instituten 4.8 0.0 Centrale overheid 84.7 35.6
Overig 2.1 -0.3 Overheidsagentschappen en instituten 39.3 1.5

Vorderingen op banken 0.0 -2.1 Verplichtingen aan banken 1,047.0 -39.0
Rekening-courant banken 0.0 -2.1 Rekening-courant banken 379.5 -23.6

Certificates of Deposit 65.1 -4.1
Verplichte reserves 602.4 -11.3

Overige vorderingen 374.4 -1.3 Verplichtingen aan overige ingezetenen 351.4 -55.5
Overige activa 374.4 -1.3 Deposito's van overige ingezetenen 309.5 -55.7

Overige passiva 41.9 0.2

Kapitaal en reserves 677.5 -39.6

Totaal activa 3,499.5 -156.8 Totaal passiva 3,499.4 -156.8

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

 
 
In mei 2010 heeft de Bank haar monetaire beleid gericht op het versoepelen van de ruimte 
op de geldmarkt voortgezet. In verband hiermee werd het verplichte reserve percentage 
verlaagd met 25 basispunten naar 9,00%, waardoor de post “Verplichte reserves” afnam met 
NAf.11,3 miljoen. Tijdens de tweewekelijkse veilingen van Certificates of Deposit (CD’s) 
richtte de Bank zich enkel op de herfinanciering van vervallende CD’s. Echter, de 
inschrijvingen op de veilingen vielen tegen, waardoor het uitstaande bedrag aan CD’s met 
NAf. 4,1 miljoen afnam.  
 
De basisgeldhoeveelheid, gedefinieerd als de som van de bankbiljetten in circulatie en de 
netto rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank, nam met 
NAf.34,9 miljoen af. Deze afname is grotendeels toe te schrijven aan de per saldo terugloop 
in de rekening-courant tegoeden van de banken met NAf.21,5 miljoen, het resultaat van 
onder andere de netto aankoop van deviezen bij de Bank. De bankbiljetten in omloop zijn 
weer gedaald (NAf.13,4 miljoen) na de hogere vraag in april in verband met de feestdagen. 
 
Gedurende mei 2010 verbeterde de netto positie van de overheid bij de Bank met NAf.57,5 
miljoen. Deze verbetering was vooral het gevolg van een stijging van de tegoeden van de 
centrale overheid (NAf.35,6 miljoen) en het eilandgebied Curaçao (NAf.20,1 miljoen) bij de 
Bank. De tegoeden van de centrale overheid namen toe door overmakingen door het 
Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in het kader 
van de schuldsanering. Bovendien werd het saldo van de eindafrekening van licentierecht en 
winst over 2009 door de Bank uitgekeerd. De toename in de tegoeden van het eilandgebied 
Curaçao was eveneens te danken aan overmakingen ten behoeve van de schuldsanering en 
een overmaking door het Land in verband met de reguliere schuldvergelijking tussen deze 
twee entiteiten.  
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Noemenswaardig is ook de daling in de post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” met 
NAf.66,5 miljoen. Deze daling was voornamelijk het gevolg van de overmakingen van het 
Ministerie van BZK ten behoeve van de schuldsanering van het Land, het eilandgebied 
Curaçao en de BES eilanden. 
 
De daling in de post “Deposito’s van overige ingezetenen” (NAf.55,7 miljoen) kan worden 
verklaard door overmakingen door het APNA van haar rekening bij de Bank naar 
rekeningen in het buitenland. 
 
Voorts daalde de post “Kapitaal en reserves” met NAf.39,6 miljoen. Dit is toe te schrijven 
aan de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 van de Bank. De geaccumuleerde 
bedragen aan licentierecht en winst die onder de post “Kapitaal en reserves” zijn 
verantwoord, worden dan uitkeerbaar gesteld, na aftrek van betaalde voorschotten.  
  
Ten slotte kan de daling in de post “Deviezen” aan de activakant van de balans (NAf.153,1 
miljoen) worden verklaard door ondermeer de netto aankoop van deviezen bij de Bank door 
de commerciële banken en de genoemde overmakingen door het APNA.  
 
  
Willemstad, 28 juni 2010 
Bank van de Nederlandse Antillen 


