
VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

In de maand april 2015 heeft de Bank haar monetaire beleid gericht op het verkrappen van de 

ruimte op de lokale geldmarkt voortgezet door het veilen van een hoger bedrag aan “Certificates of 

Deposit” (CD’s). Als gevolg hiervan nam het bedrag aan uitstaande CD’s toe met NAf.19,4 miljoen. 

Ondanks dat het percentage van de verplichte reserve onveranderd bleef op 18,00%, nam het bedrag 

van de verplichte reserves toe met NAf.6,7 miljoen door een stijging van de basis1 waarover deze 

wordt berekend.  

De basisgeldhoeveelheid2 steeg met NAf.53,9 miljoen in april 2015 als gevolg van een toename in de 

rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank (NAf.43,9 miljoen) en de 

bankbiljetten en munten in omloop (NAf.10,0 miljoen). Laatstgenoemde kan worden verklaard door 

de grotere vraag naar bankbiljetten gedurende de feestdagen in april. De groei in de rekening-courant 

tegoeden van de commerciële banken kan voornamelijk worden toegeschreven aan de netto verkoop 

                                                             
1 Binnenlandse schuld -/- lange termijn deposito’s. 
2 Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de 
commerciële banken bij de Bank. 

(in miljoenen NAf.)

Verschil Verschil

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

Activa 30-apr-15 31-mrt-15 Passiva 30-apr-15 31-mrt-15

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,834.5 33.1 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 415.6 18.1

Goud 888.2 -5.1 Deposito's van niet-ingezetenen 415.6 18.1

Deviezen 2,772.3 38.2

Overig 174.0 0.0

Vorderingen en geldswaardige papieren 587.5 24.2 Verplichtingen aan ingezetenen 3,199.9 52.6

Bankbiljetten en munten in omloop 430.2 10.0

Vorderingen op de overheid 1.6 0.0 Verplichtingen aan de overheid 673.6 -13.1

Geldswaardig papier in portefeuille 1.6 0.0 Land Curaçao 429.5 -9.5

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 52.2 -3.7

Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 66.3 0.1

Overheidsagentschappen en instituten 125.7 0.0

Vorderingen op banken 88.0 20.9 Verplichtingen aan banken 1,761.9 70.0

Rekening-courant banken 88.0 20.9 Rekening-courant banken 499.0 43.9

Certificates of Deposit 127.2 19.4

Verplichte reserves 1,135.6 6.7

Overige vorderingen 497.9 3.3 Verplichtingen aan overige ingezetenen 334.3 -14.4

Overige activa 497.9 3.3 Deposito's van overige ingezetenen 239.1 -15.2

Overige passiva 95.2 0.9

Kapitaal en reserves 806.5 -13.4

Totaal activa 4,422.0 57.3 Totaal passiva 4,422.0 57.3

De Verkorte Balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ziet er voor de maand april 2015 als volgt uit:



van deviezen aan de Bank. Dit verklaart ook de stijging in de post “Deviezen” aan de activazijde van 

de balans. Bovendien heeft USONA overmakingen gedaan van haar rekening bij de Bank ten gunste 

van haar rekening bij een commerciële bank. De groei in de rekening-courant tegoeden werd 

enigszins tenietgedaan door de hogere uitstaande bedragen aan CD’s en verplichte reserves. 

Daarnaast heeft de Bank gedurende april 2015 rekening-courant krediet verschaft aan de 

commerciële banken, zoals blijkt uit de stijging in de post “Vorderingen op Banken” met NAf.20,9 

miljoen.  

De post “Vorderingen aan overige ingezetenen” nam af met NAf.14,4 miljoen. Deze afname was 

het gevolg van een daling van NAf.15,2 miljoen in de post “Deposito’s van overige ingezetenen,” 

vooral door de eerdergenoemde overmakingen van USONA. 

De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” steeg met NAf.18,1 miljoen, voornamelijk door een 

toename in de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) bij de Bank in verband met de rentebetalingen op obligaties uitgegeven 

door Curaçao en Sint Maarten die in handen zijn van de Nederlandse Staat. Deze stijging werd 

echter gematigd door de overmaking door de Bank van een gedeelte van de deposito’s van een 

onder de noodregeling geplaatste bank naar  haar rekeninghouders.   

Verder is de netto positie van de overheid bij de Bank met NAf.13,1 miljoen verslechterd. Dit kan 

vooral worden toegeschreven aan de eerdergenoemde rentebetalingen door Curaçao en Sint 

Maarten.  

Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.5,1 miljoen gedaald als gevolg 

van de lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind maart 2015. De afname van de 

post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de daling van de 

marktwaarde van goud en de betaling van dividend over de jaren 2011 – 2013 aan de overheden van 

Curaçao en Sint Maarten. 

 

Willemstad, 26 mei 2015 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

 


