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INLEIDING

De primaire taken van de Centrale Bank van Curaçao en 
Sint Maarten (CBCS) zijn het bevorderen van de stabiliteit 
van de gemeenschappelijke geldeenheid van Curaçao en Sint 
Maarten, het zorgdragen voor een gezond financieel systeem 
en het bevorderen van een veilig en efficiënt betalingsverkeer. 
Daarnaast brengt de CBCS bankbiljetten en munten in 
omloop en geeft ze gevraagd en ongevraagd advies aan de 
Landen. Ook beheert zij de goud- en deviezenvoorraad.

Alleen commerciële banken en (semi-)overheidsinstellingen 
houden een rekening aan bij de CBCS; daarom fungeren de 
commerciële banken als tussenpersoon voor de CBCS en het 
publiek (personen en bedrijven). De commerciële banken 
nemen bankbiljetten op bij de CBCS om aan het publiek door 
te geven. Vooral aan het eind van de maand is er een grote 
behoefte aan bankbiljetten om betalingen te doen.

Conform het Bankstatuut kan de CBCS als bankier van 
de overheden van Curaçao en Sint Maarten fungeren. 
Bovendien kan de CBCS aan de overheden van Curaçao 
en Sint Maarten voorschotten verstrekken om tijdelijke 
kastekorten te overbruggen tegen een rente die gelijk is 
aan de beleningsrente. De overheden van Curaçao en Sint 
Maarten houden verschillende rekeningen bij de CBCS aan.

De CBCS oefent toezicht uit op de financiële instellingen 
ter bevordering van een gezond financieel systeem. Dit 
toezicht kan in monetair en bedrijfseconomisch toezicht 
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worden opgesplitst. Het monetaire toezicht richt zich op 
het handhaven van de waarde van de gemeenschappelijke 
geldeenheid. Het is mede vanuit die functie dat de CBCS de 
goud- en deviezenvoorraad beheert. Het bedrijfseconomische 
toezicht beschermt de belangen van de deposanten en andere 
crediteuren van de financiële instellingen.

De meeste activiteiten van de CBCS vinden hun weerslag 
in de verkorte balans. De balans geeft een overzicht van de 
bezittingen en vorderingen alsook van het kapitaal en de 
schulden van de CBCS aan het einde van de maand. 

Volgens het Bankstatuut (artikel 39) is de CBCS verplicht 
eenmaal per maand de verkorte balans te publiceren. 
Wat de verkorte balans echter interessant maakt, is dat 
de voornaamste posten de kern van ons financiële bestel 
vormen. Wij kunnen hierbij denken aan de kaspositie van 
de commerciële banken bij de CBCS - wat als de geldmarkt 
in enge zin wordt beschouwd - en de hierop inwerkende 
factoren als bankbiljetten, kaspositie van de overheid en 
onze deviezenvoorraad. 

Met behulp van deze brochure geven wij u meer inzicht in de 
verkorte balans zoals deze maandelijks wordt gepubliceerd 
op de website van de Centrale Bank van Curaçao en Sint 
Maarten. 
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Verkorte Balans

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

Activa 31-mrt-18 28-feb-18 Passiva 31-mrt-18 28-feb-18

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,641.5 -44.4 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 262.2 3.7
Goud 996.2 4.5 Deposito's van niet-ingezetenen 262.2 3.7
Deviezen 2,645.3 -49.0
Overig 0.0 0.0

Vorderingen en geldswaardige papieren 672.0 113.6 Verplichtingen aan ingezetenen 3,115.2 59.6

Bankbiljetten en munten in omloop 473.6 10.6

Vorderingen op de overheid 0.0 0.0 Verplichtingen aan de overheid 232.4 43.7
Geldswaardig papier in portefeuille 0.0 0.0 Land Curaçao 132.5 -6.4
Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 97.7 50.1
Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 1.8 0.0

Overheidsagentschappen en instituten 0.4 0.0

Vorderingen op banken 193.7 125.2 Verplichtingen aan banken 2,299.6 0.5
Rekening-courant banken 193.7 125.2 Rekening-courant banken 877.3 -8.4

Certificates of Deposit 109.0 -7.0
Verplichte reserves 1,313.3 16.0

Overige vorderingen 478.3 -11.6 Verplichtingen aan overige ingezetenen 109.6 4.8
Overige activa 478.3 -11.6 Deposito's van overige ingezetenen 49.4 3.5

Overige passiva 60.2 1.4

Kapitaal en reserves 936.0 5.8

Totaal activa 4,313.5 69.2 Totaal passiva 4,313.5 69.2

De Verkorte Balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ziet er voor de maand maart 2018 als volgt uit:
(in miljoenen NAf.)
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Zoals in de inleiding werd aangegeven, geeft de verkorte 
balans een overzicht van de bezittingen en vorderingen 
alsook van het kapitaal en de schulden aan het einde van de 
maand. 

We gaan hier nader in op de posten die op de balans 
voorkomen. Aan de linkerzijde van de balans staan de 
bezittingen en vorderingen, die ook wel activa worden 
genoemd. De posten aan de rechterzijde van de balans zijn 
het kapitaal en de schulden. Die worden passiva genoemd.

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van hoe de verkorte 
balans van de CBCS eruit ziet. Hierin worden de belangrijkste 
categorieën van de activa en de passiva weergegeven. De 
bedragen geven de omvang van de corresponderende posten 
op de balans op een bepaald moment weer. Deze bedragen 
zijn niet door accountants gecontroleerd, maar zijn zuiver 
ter illustratie bedoeld. De belangrijkste posten worden 
hierna beschreven en toegelicht.

DE VERKORTE BALANS
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Aan de activazijde van de balans worden de posten in twee 
categorieën weergegeven, namelijk Vorderingen op niet-
ingezetenen en Vorderingen en geldswaardige papieren. 
De posten en subposten waarin deze categorieën verder 
ingedeeld zijn, worden in het vervolg beschreven.

Allereerst zullen de posten die vallen onder de eerste 
categorie, Vorderingen op niet-ingezetenen, worden 
toegelicht. Het betreft de posten Goud, Deviezen en Overig.

KORTE UITLEG VAN DE ACTIVA POSTEN

Verschil
t.o.v.

Activa 31-mrt-18 28-feb-18

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,641.5 -44.4
Goud 996.2 4.5
Deviezen 2,645.3 -49.0
Overig 0.0 0.0

Vorderingen en geldswaardige papieren 672.0 113.6

Vorderingen op de overheid 0.0 0.0
Geldswaardig papier in portefeuille 0.0 0.0
Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0
Overig 0.0 0.0

Vorderingen op banken 193.7 125.2
Rekening-courant banken 193.7 125.2

Overige vorderingen 478.3 -11.6
Overige activa 478.3 -11.6

Totaal activa 4,313.5 69.2
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Vorderingen op niet-ingezetenen

Goud
De belangrijkste reden dat er een goudvoorraad wordt 
aangehouden, is uit voorzorg om een crisis (economische 
tegenspoed) of tegenslag (natuurramp) het hoofd te kunnen 
bieden. Internationaal wordt een goudvoorraad ook wel 
beschouwd als een symbool van monetaire en economische 
stabiliteit.

De voorraad goud van Curaçao en Sint Maarten is ontstaan 
na de Tweede Wereldoorlog. Shell en Lago hadden namelijk 
gedurende de oorlog van de geallieerden betalingen in 
goud ontvangen voor olieleveringen; de voorraad bestond 
voornamelijk uit gouden munten. De waarde van de voorraad 
goud wordt bepaald aan de hand van de internationale 
marktprijs. Herwaardering vindt maandelijks plaats en het 
resultaat hiervan wordt onttrokken of komt ten goede aan de 
post Kapitaal en reserves aan de passivazijde van de balans.

Deviezen
Onder officiële deviezen worden vorderingen van de CBCS 
op het buitenland verstaan. Deze vorderingen bestaan onder 
andere uit vreemde valuta, zoals Amerikaanse dollars en 
euro’s. Een land heeft deviezen nodig om haar importen 
te kunnen betalen en deze kunnen verdiend worden door 
te exporteren. Onze deviezen krijgen wij voornamelijk uit 
dienstverlening aan het buitenland, zoals het toerisme, de 
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internationale financiële dienstverlening, en de activiteiten 
van de olieraffinaderij. De deviezenvoorraad van Curaçao 
en Sint Maarten bestaat voornamelijk uit dollars, omdat 
het merendeel van de handel met het buitenland in 
dollars wordt betaald. Daarom is al in 1946 besloten om de 
Antilliaanse gulden aan de dollar te koppelen. Hierdoor 
worden prijsfluctuaties als gevolg van veranderingen in de 
wisselkoers tot een minimum beperkt. De waarde van de 
Antilliaanse gulden is sinds december 1971: NAf.1,79 voor 
één Amerikaanse dollar. Om deze koppeling te handhaven 
moet de CBCS ervoor zorgen dat er altijd voldoende deviezen 
beschikbaar zijn. Internationaal wordt als norm gehanteerd 
dat de deviezenvoorraad voldoende moet zijn om gedurende 
drie maanden de import van goederen en diensten te kunnen 
dekken.

De CBCS machtigt de lokale commerciële banken om 
als deviezenbanken werkzaam te zijn. De gemachtigde 
commerciële banken dienen daarvoor licentierecht aan de 
CBCS te betalen. Het licentierecht wordt maandelijks door 
de CBCS in rekening gebracht. De geïnde licentierechten 
behoren niet tot de inkomsten van de CBCS, maar worden 
volledig afgedragen aan de Landen op basis van wat 
in elk Land is geïnd. De deviezenbanken wikkelen het 
betalingsverkeer tussen het publiek en het buitenland af. 
Het beleid van de CBCS is - gezien haar verantwoordelijkheid 
voor de monetaire stabiliteit - gericht op een zo groot 
mogelijke centralisatie van ons deviezenbezit.
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Overig 
Onder de subpost Overig vallen vorderingen van de CBCS 
op het buitenland die niet tot de officiële deviezen worden 
gerekend. Hieronder vallen de obligaties in portefeuille 
van de CBCS die door de Nederlandse Antillen en het 
eilandgebied Curaçao zijn uitgegeven. Als gevolg van de 
schuldsanering heeft de Nederlandse Staat op 10 oktober 
2010 alle geldleningen van de Nederlandse Antillen en het 
eilandgebied Curaçao overgenomen, waardoor de CBCS een 
vordering heeft gekregen op de Nederlandse Staat. 

De tweede categorie posten aan de activazijde van de 
balans is de vorderingen op ingezetenen, samengevat onder 
Vorderingen en geldswaardige papieren. Deze categorie 
bestaat uit de volgende drie posten: Vorderingen op de 
overheid, Vorderingen op banken en Overige vorderingen. 
Deze posten zijn weer onderverdeeld in een of meerdere 
subposten, welke hierna nader worden toegelicht.

Vorderingen op de overheid

De post Vorderingen op de overheid bestaat uit drie 
verschillende subposten, te weten Geldswaardig papier 
in portefeuille, Overheidsagentschappen en instituten en 
Overig. 

Geldswaardig papier in portefeuille
Hier worden de beleggingen van de CBCS in schuldpapier van 
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de overheden van Curaçao en Sint Maarten weergegeven. Deze 
portefeuille wordt tevens aangehouden om openmarktbeleid 
te kunnen voeren. Hiermee wordt de aan- of verkoop van 
schuldpapier door de CBCS aan de commerciële banken 
bedoeld ter beïnvloeding van hun liquiditeitspositie.

Overheidsagentschappen en instituten
Deze post omvat de leningen die de CBCS verstrekt aan 
overheidsagentschappen en instituten. In het verleden had 
bijvoorbeeld de Stichting Wegenfonds Curaçao een lening bij 
de CBCS, die inmiddels is afgelost.

Overig
Hierin bevinden zich alle andere vorderingen op de overheid 
die niet in de bovengenoemde posten zijn opgenomen, 
waaronder de voorschotten die de CBCS aan de overheden 
van Curaçao en Sint Maarten kan verstrekken om tijdelijke 
kastekorten te overbruggen.

Vorderingen op banken

Onder deze post worden rekening-courant kredieten van de 
CBCS aan de commerciële banken opgenomen.

Overige vorderingen

De post Overige vorderingen omvat ondermeer de subposten 
Leningen en obligaties en Materiële vaste activa (onder 
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andere gebouwen en inventaris). De subpost Leningen en 
obligaties omvat verhandelbare obligaties uitgegeven door 
in Curaçao en Sint Maarten gevestigde privaatrechtelijke 
rechtspersonen die de CBCS in portefeuille houdt. Hieronder 
vallen onder andere de obligatieleningen uitgegeven door 
Sint Maarten Harbour Finance N.V. en Integrated Utility 
Holding N.V. De post Overige vorderingen omvat ook de 
aan de CBCS verschuldigde licentierechten. Commerciële 
banken in Curaçao en Sint Maarten dienen licentierecht 
aan de CBCS af te dragen dat gebaseerd is op de waarde van 
overmakingen van ingezetenen naar niet-ingezetenen. De 
CBCS draagt vervolgens de licentierechten af aan het Land 
waarin ze zijn geïnd.
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KORTE UITLEG VAN DE PASSIVA POSTEN

Aan de passivazijde van de balans worden de balansposten 
in drie categorieën weergegeven, namelijk Verplichtingen 
aan niet-ingezetenen, Verplichtingen aan ingezetenen en 
Kapitaal en reserves. De posten en subposten waarin deze 
categorieën verder ingedeeld zijn, worden hierna beschreven. 

Verschil
t.o.v.

Passiva 31-mrt-18 28-feb-18

Verplichtingen aan niet-ingezetenen 262.2 3.7
Deposito's van niet-ingezetenen 262.2 3.7

Verplichtingen aan ingezetenen 3,115.2 59.6

Bankbiljetten en munten in omloop 473.6 10.6

Verplichtingen aan de overheid 232.4 43.7
Land Curaçao 132.5 -6.4
Land Sint Maarten 97.7 50.1
Voormalige Land Nederlandse Antillen 1.8 0.0
Overheidsagentschappen en instituten 0.4 0.0

Verplichtingen aan banken 2,299.6 0.5
Rekening-courant banken 877.3 -8.4
Certificates of Deposit 109.0 -7.0
Verplichte reserves 1,313.3 16.0

Verplichtingen aan overige ingezetenen 109.6 4.8
Deposito's van overige ingezetenen 49.4 3.5
Overige passiva 60.2 1.4

Totaal passiva 4,313.5 69.2



17CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Verplichtingen aan niet-ingezetenen

De categorie Verplichtingen aan niet-ingezetenen bestaat 
uit één post, namelijk Deposito’s van niet-ingezetenen.

Deposito’s van niet-ingezetenen
Deze balanspost bestaat uit rekeninghouders die geen 
ingezetenen zijn van Curaçao en Sint Maarten, maar wel 
transacties uitvoeren met of via Curaçao en Sint Maarten. 
Rekeninghouders zijn, onder andere, het Nederlandse 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
buitenlandse centrale banken en buitenlandse commerciële 
banken. 

Het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties houdt rekeningen aan bij de CBCS 
ten behoeve van de betaling van rente op en aflossing van 
schuldtitels die de voormalige entiteiten van de Nederlandse 
Antillen hebben uitgegeven en de Nederlandse Staat heeft 
overgenomen in het kader van de schuldsanering. Ook 
worden deze rekeningen gebruikt wanneer de Nederlandse 
Staat, wegens de lopende inschrijving, obligaties koopt 
die door de overheden van Curaçao en Sint Maarten zijn 
uitgegeven. 

Verplichtingen aan ingezetenen

De tweede categorie, Verplichtingen aan ingezetenen, 
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bestaat uit de volgende vijf posten: Bankbiljetten en munten 
in omloop, Verplichtingen aan de overheid, Verplichtingen 
aan banken en Verplichtingen aan overige ingezetenen.

Bankbiljetten en munten in omloop
Uitsluitend de CBCS mag bankbiljetten en munten in de 
landen Curaçao en Sint Maarten uitgeven. Zij verzorgt de 
geldomloop in beide landen en wordt in verband hiermee 
ook wel circulatiebank genoemd. 

De commerciële banken fungeren als tussenpersoon bij de 
uitgifte van bankbiljetten aan het publiek. Als het publiek aan 
het einde van de maand - in verband met salarisbetalingen - 
veel bankbiljetten opneemt, nemen de commerciële banken 
bankbiljetten op ten laste van hun tegoeden bij de CBCS. 

De post Bankbiljetten en munten in omloop neemt dan toe, 
terwijl de subpost Rekening-courant banken afneemt. In de 
loop van de maand geeft het publiek zijn geld uit en komen 
de bankbiljetten in de kassen van de bedrijven die deze 
op hun bankrekeningen storten. De banken brengen deze 
bankbiljetten vervolgens naar de CBCS, waardoor de subpost 
Rekening-courant banken weer toeneemt.

Naast dit maandelijkse patroon is er verder sprake van 
een toename van de bankbiljetten en munten in circulatie 
wanneer er feestdagen zijn en wanneer het vakantiegeld 
wordt uitbetaald.
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Verplichtingen aan de overheid

De tweede post, Verplichtingen aan de overheid, omvat de 
subposten Land Curaçao, Land Sint Maarten, Voormalige 
Land Nederlandse Antillen en Overheidsagentschappen en 
instituten. 

Land Curaçao
De verplichtingen van de CBCS aan de overheid van Curaçao, 
oftewel de tegoeden van de overheid van Curaçao bij de 
CBCS, worden onder deze subpost verantwoord. Echter, het 
kasbeheer (huisbankierschap) van het Land Curaçao is thans 
geconcentreerd bij een commerciële bank. 

De post Land Curaçao omvat onder andere de rekeningen 
Directie Financiën Curaçao, Hòspital Nobo Otrobanda, 
Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) en 
Landsontvanger. Via de rekening Directie Financiën Curaçao 
worden vooral kapitaalmarkttransacties (stortingen op 
uitgegeven leningen, rente- en aflossingsbetalingen) 
afgewikkeld. De rekening Hòspital Nobo Otrobanda wordt 
gebruikt voor de transacties die gerelateerd zijn aan de 
bouw van het nieuwe ziekenhuis van Curaçao. De BRK-
rekening is een rekening waarop door de Nederlandse 
belastingdienst geïnde dividendbelasting in het kader van de 
Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) wordt geboekt.
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Land Sint Maarten
Deze subpost bestaat uit de rekening Directie Financiën Sint 
Maarten. Deze rekening wordt ondermeer gebruikt voor de 
afwikkeling van kapitaalmarkttransacties (stortingen op 
uitgegeven leningen en rente- en aflossingsbetalingen). Ook 
de overheid van Sint Maarten heeft haar kasbeheer bij een 
commerciële bank geconcentreerd.

Voormalige Land Nederlandse Antillen
Deze post omvat een aantal rekeningen van de centrale 
overheid van de voormalige Nederlandse Antillen die nog 
niet zijn afgewikkeld. Het betreft onder andere de rekening 
Gouvernement speciaal, die de centrale overheid gebruikte 
om betalingen aan crediteuren te verrichten.

Overheidsagentschappen en instituten
Deze subpost omvat de rekening van de Sociale 
Verzekeringsbank van Curaçao.

Verplichtingen aan banken

Onder de derde post, Verplichtingen aan banken, vallen 
een drietal subposten, namelijk Rekening-courant banken, 
Certificates of Deposit en Verplichte reserves.

Rekening-courant banken
Via de subpost Rekening-courant banken worden de lopende 
transacties van de commerciële banken afgewikkeld. Een 
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voorbeeld is de aan- en verkoop van deviezen door de banken 
bij de CBCS. De banken kopen deviezen van de CBCS als ze 
niet genoeg hebben om door te verkopen aan hun cliënten 
en verkopen deviezen aan de CBCS als ze te veel deviezen 
in kas hebben. Op de verkorte balans zullen de posten 
Rekening-courant banken en Deviezen stijgen in geval van 
verkoop en dalen in geval van aankoop van deviezen door de 
banken. Een ander voorbeeld is het opnemen of terugstorten 
van bankbiljetten door de commerciële banken bij de CBCS. 
De banken nemen bankbiljetten en munten op bij de CBCS 
om aan de vraag van het publiek te voldoen en storten de 
bankbiljetten en munten terug als ze te veel in kas hebben. 
Bij de opname van bankbiljetten en munten zal de subpost 
Rekening-courant banken dalen en de post Bankbiljetten en 
munten in omloop stijgen. In het geval van terugstorting van 
bankbiljetten en munten zal het omgekeerde gebeuren. Ook 
de transacties tussen de banken en de overheid en (semi-)
overheidsinstellingen lopen via de subpost Rekening-courant 
banken. Als een van de overheden geld overmaakt van haar 
rekening bij de CBCS ten gunste van haar rekening bij een 
commerciële bank, zal de subpost Rekening-courant banken 
stijgen en de post Land Curaçao of Land Sint Maarten dalen. 
Wanneer een van de overheden een overmaking verricht 
van haar rekening bij een commerciële bank ten gunste 
van haar rekening bij de CBCS, daalt de subpost Rekening-
courant banken en stijgt de subpost Land Curaçao of Land 
Sint Maarten.
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Tenslotte verrichten banken onderling ook transacties en 
verrekeningen. Deze transacties brengen in tegenstelling tot 
de vorige drie soorten transacties geen verandering teweeg 
in de subpost Rekening-courantbanken.

De drie eerder genoemde soorten transacties veroorzaken 
een vergroting of verkleining van het tegoed van de banken 
bij de CBCS - ook wel het geldmarktoverschot in enge zin 
genoemd. Dit is het tegoed van de banken bij de CBCS, 
verminderd met de opgenomen leningen bij de CBCS. 

De vierde soort transactie, verrekeningen en transacties 
tussen de banken onderling, heeft geen invloed op het 
geldmarktoverschot in enge zin. Het volgende voorbeeld 
verduidelijkt dit. Als rekeninghouders van Bank A NAf.5 
miljoen via hun bank overboeken naar rekeninghouders van 
Bank B en rekeninghouders van Bank B op hun beurt NAf.2 
miljoen overboeken naar rekeninghouders van Bank A, dan 
wordt dat in de zogenaamde clearing als volgt verwerkt: 
het tegoed van Bank A bij de CBCS wordt met het saldo van 
de genoemde transacties ad NAf.3 miljoen verlaagd en het 
tegoed van Bank B wordt met NAf.3 miljoen verhoogd. Het 
totale tegoed van de banken - het geldmarktoverschot in 
enge zin - verandert daardoor niet.

De som van de bankbiljetten en munten in omloop en de 
rekening-courant tegoeden van de commerciële banken 
bij de CBCS noemt men de basisgeldhoeveelheid oftewel 
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“monetary base.” Een verandering in de basisgeldhoeveelheid 
geeft een indicatie van de liquiditeit die - door middel van 
de verschillende transacties via de CBCS - in de economie 
terecht komt of aan de economie wordt onttrokken.

Certificates of Deposit
Een van de monetaire beleidsinstrumenten van de CBCS 
is het veilen van Certificates of Deposit (CD’s). CD’s zijn 
verhandelbare schuldbewijzen van de CBCS die worden 
uitgeven in veelvouden van NAf.100.000. Door het veilen van 
CD’s roomt de CBCS een gedeelte van het overschot aan vrij 
beschikbare middelen bij de banken af, waardoor de mogelijke 
aanwending van deze middelen voor kredietverlening wordt 
beperkt. De veilingen worden om de twee weken gehouden. 
De CD’s hebben looptijden van 1 maand, 3 maanden, 6 
maanden en 12 maanden. De rente die op de CD’s wordt 
vergoed, is gekoppeld aan de LIBID-rate. Door in te schrijven 
op de CD-veilingen kunnen de commerciële banken hun 
overtollige liquiditeiten renderend uitzetten.

Verplichte reserves
Sinds 1 januari 1999 is de verplichte reserve het belangrijkste 
instrument van het monetaire beleid. De verplichte-
reserveregeling (reserve requirement) houdt in dat de 
banken een bepaald percentage van hun binnenlandse 
verplichtingen op een geblokkeerde rekening bij de CBCS 
aan moeten houden. Dit percentage wordt maandelijks door 
de CBCS vastgesteld op basis van economische en monetaire 
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indicatoren, waaronder de importdekking, de economische 
groei en de groei in de binnenlandse kredietverlening. De 
verplichte reserve is een instrument van het monetaire 
beleid dat het overschot aan vrij beschikbare middelen 
afroomt. Deze middelen hebben de banken ter beschikking 
om de dagelijkse transacties te kunnen afhandelen en uit 
voorzorg voor onverwachte liquiditeitsbehoeften. Als de 
vrij beschikbare middelen meer bedragen dan nodig is 
voor het afhandelen van de dagelijkse transacties en het 
voorzorgmotief, dan vormt dit overschot een potentiële 
bron van kredietverlening. Door het afromen van 
liquiditeiten wordt het vermogen van de banken om krediet 
te verstrekken beïnvloedt. Hiermee kunnen de bestedingen 
worden gestuurd en uiteindelijk de deviezenreserves, omdat 
bestedingen in importen resulteren. In het kader van het 
monetaire beleid probeert de CBCS daarom een te sterke 
kredietgroei te voorkomen.

In tegenstelling tot de CD’s wordt over de verplichte reserves 
geen rente vergoed. De combinatie van verplichte reserves 
en CD’s vormt het bedrag dat de CBCS maandelijks van de 
banken afroomt in de geldmarkt.

Verplichtingen aan overige ingezetenen

De vierde post, Verplichtingen aan overige ingezetenen, 
bestaat uit twee subposten, namelijk Deposito’s van overige 
ingezetenen en Overige passiva.
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Deposito’s van overige ingezetenen
Deze subpost omvat de deposito’s van overige ingezetenen 
niet zijnde de overheid, zoals het Algemeen Pensioenfonds 
Curaçao (APC) en USONA. Deze instellingen handelen onder 
andere een deel van hun transacties met het buitenland af 
via hun rekeningen bij de CBCS. In het geval van de rekening 
van de USONA houden de transacties vooral verband met 
de afwikkeling van betalingen voor de constructie van 
het nieuwe ziekenhuis van Curaçao. Immers, USONA is de 
organisatie die in opdracht van de overheid van Curaçao de 
bouw van het nieuwe ziekenhuis begeleidt. 

Overige passiva 
De subpost Overige passiva bevat ondermeer de rekening 
Gelden in consignatie. Deze rekening bestaat onder meer uit 
gelden waarvan de rechtmatige eigenaren niet bekend zijn en 
bij de CBCS in bewaring zijn gegeven totdat dit is uitgezocht. 
Tevens wordt de te betalen geïnde licentievergoeding als 
gevolg van de definitieve afrekening van licentierechten 
tussen de CBCS en de landen Curaçao en Sint Maarten onder 
de subpost Overige passiva opgenomen.

Kapitaal en reserves

Net zoals andere financiële instellingen heeft de CBCS kapitaal 
en reserves waarmee incidentele verliezen kunnen worden 
opgevangen. Conform artikel 34 van het Bankstatuut bedraagt 
het kapitaal van de CBCS NAf.30 miljoen. Daarnaast beschikt 



26

de CBCS nog over een reservefonds van NAf.30 miljoen. Deze 
reserve is bestemd voor de dekking van mogelijke verliezen 
op het kapitaal van de CBCS. Conform artikel 35 van het 
Bankstatuut is de CBCS bovendien bevoegd, na goedkeuring 
door de vergadering van Vermogensgerechtigden en de 
Raad van Commissarissen gehoord, bestemmingsreserves te 
vormen of te laten muteren. 

De bestemmingsreserves worden gevormd om 
herwaarderingen op te kunnen vangen die betrekking hebben 
op veranderingen in de marktwaarde en valutakoersen 
van de deviezen, onderverdeeld in de goudvoorraad, 
buitenlandse banktegoeden en buitenlandse beleggingen. 
Waardestijgingen komen ten gunste en waardedalingen ten 
laste van de bestemmingsreserves. Als in een jaar het saldo 
van een bestemmingsreserve negatief wordt, dan wordt dit 
negatieve saldo ten laste van de winst gebracht.

De categorie Kapitaal en reserves bestaat tevens uit de post 
Onverdeelde winsten, die betrekking heeft op de netto-
resultaten van het lopende en de voorgaande boekjaren 
en nog niet zijn uitgekeerd aan de landen Curaçao en Sint 
Maarten. 
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SLOT

Zoals hiervoor vermeld, geeft de verkorte balans de kern van 
ons financiële bestel weer. Posten die hierbij een belangrijke 
rol spelen, zijn: de kaspositie van de banken, de bankbiljetten 
en munten in omloop, de kaspositie van de overheid en de 
deviezenvoorraad. De ontwikkeling in deze posten kunt u 
nauwlettend volgen in de maandelijkse publicatie van de 
verkorte balans op de website van de CBCS: www.centralbank.
cw. Hiermee vergroot de Centrale Bank van Curaçao en Sint 
Maarten het inzicht in de monetaire ontwikkelingen en de 
overheidsfinanciën in bredere kring.








