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Gedurende de maand december 2011 heeft de Bank haar monetaire beleid gericht op het verkrappen 
van de ruimte op de geldmarkt voortgezet. Het percentage van de verplichte reserve, het 
voornaamste monetaire instrument, werd opnieuw met 0,25 procentpunten verhoogd naar 10,50%. 
Dit instrument beoogt de liquiditeit van de commerciële banken en daarmee de groei van de 
kredietverlening te beïnvloeden. Door de verhoging van het verplichte reserve percentage steeg het 
uitstaande bedrag aan verplichte reserves met NAf.12,1 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.9,7 miljoen afnam. 

De basisgeldhoeveelheid1 nam in december met NAf.40,1 miljoen toe door een netto stijging in de 
rekening-courant tegoeden van de commerciële banken (NAf.21,7 miljoen). Tevens stegen de 
bankbiljetten en munten in omloop met NAf.18,4 miljoen door de hogere vraag naar geld door het 
publiek in verband met de feestdagen. 
                                                            
1 Gedefinieerd als het totaal aan bankbiljetten 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 31-dec-11 30-nov-11 Passiva 31-dec-11 30-nov-11

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,707.2 -97.1 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 820.8 138.2
Goud 1,184.8 -129.1 Deposito's van niet-ingezetenen 820.8 138.2
Deviezen 2,308.9 40.5
Effecten en verstrekte leningen 213.4 -8.5

Vorderingen en geldswaardige papieren 376.6 2.9 Verplichtingen aan ingezetenen 2,184.4 -24.0

Bankbiljetten en munten in omloop 392.8 18.4

Vorderingen op de overheid 0.1 0.0 Verplichtingen aan de overheid 333.2 -2.0
Geldswaardig papier in portefeuille 0.1 0.0 Land Curaçao 237.3 -0.7
Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 0.1 0.0
Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 95.3 -1.3

Overheidsagentschappen en instituten 0.5 0.0

Vorderingen op banken 3.0 3.0 Verplichtingen aan banken 1,154.4 24.1
Rekening-courant banken 3.0 3.0 Rekening-courant banken 457.4 21.7

Certificates of Deposit 30.3 -9.7
Verplichte reserves 666.7 12.1

Overige vorderingen 373.4 -0.1 Verplichtingen aan overige ingezetenen 304.1 -64.5
Overige activa 373.4 -0.1 Deposito's van overige ingezetenen 210.7 -45.9

Overige passiva 93.4 -18.7

Kapitaal en reserves 1,078.6 -208.4

Totaal activa 4,083.8 -94.2 Totaal passiva 4,083.8 -94.2

De Verkorte Balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ziet er voor de maand december 2011 als volgt uit:



De post “Goud” aan de activazijde van de balans is gedaald met NAf.129,1 miljoen als gevolg van 
een lagere marktwaarde op de balansdatum in vergelijking met eind november 2011. De daling in de 
post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans is onder andere gerelateerd aan de 
daling van de marktprijs van goud. 

De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” steeg in de maand december met NAf.138,2 miljoen, 
voornamelijk door een getroffen voorziening voor de verdeling van de activa en passiva van de 
voormalige Bank van de Nederlandse Antillen ten behoeve van de BES eilanden. 

De post "Deviezen" aan de activazijde van de balans steeg met NAf.40,5 miljoen. 
Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door de netto verkoop van deviezen door de 
commerciële banken aan de Bank. 

Tenslotte daalde de post "Verplichtingen aan overige ingezetenen" met NAf.64,5 miljoen. Deze 
daling was hoofdzakelijk te wijten aan een daling van de post "Deposito's van overige ingezetenen" 
met NAf.45.9 miljoen als gevolg van de overheveling van middelen door het 
overheidspensioenfonds, APNA, naar rekeningen bij de commerciële banken. 

 

Willemstad, 10 februari 2012 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 


