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CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
Gedurende de maand april 2011 heeft de Bank haar monetaire beleidsinstrumenten niet actief 
ingezet om de lokale geldmarkt te beïnvloeden. Het percentage van de verplichte reserve, het 
voornaamste instrument, bleef onveranderd op 7,75%. Dit instrument beoogt de liquiditeit van de 
banken en daarmee de groei van de kredietverlening te beïnvloeden. Op de tweewekelijkse CD1-
veilingen richtte de Bank zich enkel op herfinanciering van vervallende CD’s. Het uitstaande bedrag 
aan CD’s bleef daardoor onveranderd. 

De basisgeldhoeveelheid, gedefinieerd als de som van de bankbiljetten in circulatie en de rekening-
courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank, is in de maand april met NAf.53,8 
miljoen afgenomen. De afname was het resultaat van een daling in de rekening-courant tegoeden 
van de commerciële banken met NAf.58,0 miljoen en een toename in de hoeveelheid bankbiljetten 
in omloop met NAf.4,2 miljoen. De daling in de rekening-courant tegoeden van de commerciële 
banken was het gevolg van de netto aankoop van deviezen en aflossingen op door de Bank verstrekt 

                                                            
1  Certificates of deposit 



rekening-courant krediet. Dit laatste verklaart de daling met NAf.36.1 miljoen in de post 
“Vorderingen op banken” aan de activazijde van de balans. 

De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” nam in april met NAf.17,5 miljoen toe. Dit was 
hoofdzakelijk het gevolg van rentebetalingen op obligaties in handen van de Nederlandse staat die 
door de landen Curaçao en Sint Maarten zijn uitgegeven. 

De netto aankoop van deviezen door de commerciële banken verklaart de daling van NAf.24,7 
miljoen in de post “Deviezen” aan de activazijde van de balans. 

Tenslotte steeg de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.72,6 miljoen als gevolg 
van een hogere marktwaarde op de balansdatum in vergelijking met eind maart 2011. Het resultaat 
van de herwaardering is toegevoegd aan de herwaarderingsreserve en verklaart de mutatie in de post 
“Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans. 

 
Willemstad, 9 juni 2011 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 


