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Bank van de Nederlandse Antillen past beleid aan 
 
Op vrijdag 20 oktober 2000 heeft een vergadering plaatsgevonden tussen de Bank van de 
Nederlandse Antillen en vertegenwoordigers van de lokale commerciële banken. Tijdens 
deze vergadering werd overeenstemming bereikt over enkele aanpassingen van het monetaire 
en toezichtbeleid. 
 
Wijzigingen monetaire beleid 
 
Met ingang van 1 november 2000 wordt de monetaire kasreserveregeling verder 
geflexibiliseerd door alleen nog een limiet te hanteren voor de bruto kredietverlening aan de 
overheid. Dit houdt in dat de vermindering van de bruto kredietverlening met de deposito’s 
van de overheid, die moeilijk door de banken kunnen worden beheerst, is afgeschaft. Omdat 
de banken volledige controle hebben over de bruto kredietverlening aan de overheid, is het 
boeteregime aangescherpt. 
 
De reserve requirement (verplichte kasreserve) blijft het belangrijkste instrument van het 
monetaire beleid van de Bank. Met dit indirecte instrument wordt de liquiditeitspositie van 
de banken beïnvloed en daarmee hun vermogen om leningen te verstrekken. Ook het 
reserve requirement beleid wordt geflexibiliseerd. Met ingang van 16 november 2000 worden 
de lange termijndeposito’s (een resterende looptijd van meer dan 2 jaar) die de banken 
hebben uitstaan uitgezonderd van de verplichte kasreserve. Hierdoor worden de kosten van 
het aantrekken van deze deposito’s verlaagd en de concurrentie tussen de banken voor deze 
deposito’s gestimuleerd. Dit zal positief uitwerken op de besparingen en de ruimte op de 
kapitaalmarkt voor productieve investeringen vergroten. Aan de andere kant is de basis 
waarop de verplichte kasreserve wordt berekend (de binnenlandse verplichtingen van de 
banken) iets verbreed. 
 
Om aan de verplichte kasreserve te voldoen kan het voorkomen dat de banken bij de Bank 
moeten lenen. De Bank heeft per 1 oktober 2000 een beperking op excessief gebruik van de 
leningsfaciliteit geïntroduceerd. Deze beperking houdt een opslag in van 0,25% op de 
beleningsrente (momenteel 7%) voor het gedeelte van de lening dat het renteloze deel van de 
verplichte reserve (de zogenaamde geblokkeerde rekening) overschrijdt.  
 
Het beleid ten aanzien van de netto buitenlandse positie van de banken en het gebruik van 
geldmarktinstrumenten blijft ongewijzigd. 



 
Verder is in het kader van de afgesproken limieten in het akkoord met het IMF met de 
banken overeengekomen dat zij de kredietverlening in het vierde kwartaal van 2000 zullen 
beperken. In 2001 zal de kredietgroei in overeenstemming moeten zijn met de nominale 
groei van het bruto binnenlandse product.  
 
 
Wijzigingen toezichtbeleid 
 
In het kader van de steeds zwaardere eisen die internationaal aan het toezicht op financiële 
instellingen worden gesteld, is de Bank genoodzaakt een deel van de toezichtkosten aan de 
financiële sector in rekening te brengen. Daarom zal per 1 januari 2001 aan alle lokale en 
internationale banken een vast bedrag per maand aan toezichtkosten in rekening worden 
gebracht. Voor de verzekeringssector is een vergoeding voor toezicht reeds vanaf 1994 
ingevoerd. 
 
Verder is er sprake van een wereldwijde trend van grotere transparantie in de financiële 
sector. Ook de Nederlandse Antillen ontkomen niet aan deze ontwikkeling. In verband 
hiermee zal de Bank in overleg met de financiële sector op regelmatige basis meer gegevens 
van de banken, waaronder financiële ratio’s, gaan publiceren.  
 
Tot slot zal de Bank richtlijnen voor renterisico en landenrisico voor de financiële sector 
uitvaardigen om te voldoen aan de “Basle Core Principles of Banking Supervision”. 
 
Al deze wijzigingen zijn erop gericht de gezondheid, integriteit en internationale reputatie 
van onze financiële sector te waarborgen. 
 
 
Willemstad, 24 oktober 2000 
 
 

 
 



 
 

 
PB00-10 
 
Bank van de Nederlandse Antillen modifies its policy 
 
On Friday October 20, 2000, a meeting took place between the Bank van de Nederlandse 
Antillen and representatives of the local commercial banks. During this meeting, an 
agreement was reached to adjust the monetary and supervision policies. 
 
Adjustments in monetary policy 
 
Effective November 1, 2000, the monetary cash reserve arrangement will be made more 
flexible by applying only a limit on gross credit extension to the government. This means 
that the correction of gross credit extension to the government for government deposits, 
which are difficult to control by the banks, has been eliminated. Since the banks have total 
control on gross credit extension to the government, the penalty regime has been tightened. 
 
The reserve requirement remains the main instrument of the Bank’s monetary policy. This 
indirect instrument influences the liquidity position of the banks and, hence, their ability to 
extend credit. The reserve requirement policy will also be made more flexible. Effective 
November 16, 2000, long-term deposits (with remaining maturity of more than 2 years) will 
be exempted from the reserve requirement. This change will reduce the funding costs of 
these deposits and strengthen competition among banks for these deposits. As a result, 
savings will be promoted and more financing will be available for productive investments. 
However, the base to calculate the reserve requirement, i.e., the domestic liabilities of the 
banks, has been broadened. 
 
To meet the reserve requirement, banks may have to borrow from the Bank. Effective 
October 1, 2000, the Bank has limited excessive use of this borrowing facility. The limitation 
entails an increase in the lending rate of 0.25% for advances over and above the non-
interest-bearing part of the reserve requirement, i.e., the blocked account.  
 
The policies regarding the net foreign assets position of the banks and the use of money 
market instruments remain unchanged. 
 
Furthermore, in light of the limits set in the agreement with the IMF, it has been agreed with 
the banks that they will reduce credit extension in the fourth quarter of 2000. In 2001, credit 
growth will be in line with the nominal growth of Gross Domestic Product. 



 
Adjustments in supervision policy 
 
In light of the higher international requirements for supervision of financial institutions, the 
Bank will charge all local and international banks a fixed monthly fee for supervisory costs, 
effective January 1, 2001. Such a fee is already effective for the insurance sector since 1994. 
 
Furthermore, the increasing globalization calls for more transparency in the financial sector. 
The Netherlands Antilles should also follow this development. Therefore, the Bank will 
publicize in consultation with the financial sector more data of the banks on a regularly basis, 
among other things, financial ratios.  
 
Finally, the Bank will issue guidelines for the financial sector on “country risk” and “interest 
rate risk” in order to meet the “Basle Core Principles of Banking Supervision”. 
 
All these modifications are directed at safeguarding the health, integrity, and international 
reputation of our financial sector. 
 
Willemstad, October 24, 2000 
 


