
VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

In de maand juni 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). Er was echter weinig belangstelling voor de veiling waardoor het uitstaande 

bedrag aan CD’s met slechts NAf.1,0 miljoen toenam. Het percentage van de verplichte reserve 

bleef onveranderd op 18,00%. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.2,1 

miljoen af door een daling van de basis1 waarover deze wordt berekend. 

De basisgeldhoeveelheid2 nam in juni 2015 met NAf.47,5 miljoen af als gevolg van een daling in 

de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken (NAf.58,7 miljoen) die enigszins werd 

tenietgedaan door een stijging van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.11,2 miljoen). De 

daling van de rekening-courant tegoeden was grotendeels het gevolg van de netto aankoop van 

deviezen bij de Bank, die gedeeltelijk werd beperkt door overmakingen van het Algemeen 

Pensioenfonds van Curaçao (APC), USONA3 en de overheden van Curaçao en Sint Maarten van 

hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken. 

                                                           
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. 
3 Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen. 

(in miljoenen NAf.)

Verschil Verschil

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

Activa 30-jun-15 31-mei-15 Passiva 30-jun-15 31-mei-15

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,503.6 -233.7 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 428.5 11.5

Goud 881.2 -15.3 Deposito's van niet-ingezetenen 428.5 11.5

Deviezen 2,448.6 -218.1

Overig 173.8 -0.2

Vorderingen en geldswaardige papieren 585.5 -42.4 Verplichtingen aan ingezetenen 2,853.3 -273.6

Bankbiljetten en munten in omloop 429.3 11.2

Vorderingen op de overheid 0.2 0.0 Verplichtingen aan de overheid 518.1 -155.9

Geldswaardig papier in portefeuille 0.2 0.0 Land Curaçao 393.8 -36.4

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 40.7 -11.1

Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 65.3 -0.9

Overheidsagentschappen en instituten 18.3 -107.4

Vorderingen op banken 94.9 -27.6 Verplichtingen aan banken 1,649.1 -59.8

Rekening-courant banken 94.9 -27.6 Rekening-courant banken 384.5 -58.7

Certificates of Deposit 124.8 1.0

Verplichte reserves 1,139.8 -2.1

Overige vorderingen 490.4 -14.9 Verplichtingen aan overige ingezetenen 256.8 -69.2

Overige activa 490.4 -14.9 Deposito's van overige ingezetenen 171.2 -64.7

Overige passiva 85.7 -4.5

Kapitaal en reserves 807.2 -14.0

Totaal activa 4,089.1 -276.1 Totaal passiva 4,089.1 -276.1

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



De overmakingen van APC en USONA verklaren tevens grotendeels de daling van NAf.64,7 

miljoen in de post “Deposito’s van overige ingezetenen”. Daarnaast heeft USONA betalingen 

aan een derde partij in het buitenland verricht in verband met de constructie van het nieuwe 

ziekenhuis in Curaçao. De daling van de post “Deposito’s van overige ingezetenen” werd 

gematigd doordat het APC aflossingen en rentebetalingen ontving van het Nederlandse 

Agentschap van de Generale Thesaurie van leningen die door Nederland waren overgenomen in 

het kader van de schuldsanering 

De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” steeg met NAf.11,5 miljoen. Dit kwam 

voornamelijk door een toename van de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de Bank in verband met rentebetalingen 

op obligaties uitgegeven door Curaçao en Sint Maarten die in handen zijn van de Nederlandse 

Staat en transacties van de commerciële banken in Bonaire ten gunste van hun rekeningen bij de 

Bank. 

De netto positie van de overheid bij de Bank nam met NAf.155,9 miljoen af als gevolg van 

dalingen in de deposito’s van de overheid van Curaçao (NAf.36,4 miljoen), de overheid van Sint 

Maarten (NAf.11,1 miljoen) en de overheidsagentschappen en instituten (NAf.107,4 miljoen). 

De deposito’s van de overheden van Curaçao en Sint Maarten daalden als gevolg van de 

overmakingen naar hun rekeningen bij de commerciële banken en de rentebetalingen aan de 

Nederlandse Staat. De daling van de deposito’s van de overheidsagentschappen en instituten was 

gerelateerd aan de afhandeling van een gerechtelijk geschil tussen twee partijen4 van oktober 

2013. 

Tevens is een deel van het rekening-courant krediet, dat de Bank aan de commerciële banken 

had verschaft, afgelost. Deze aflossing komt tot uitdrukking in de daling van NAf.27,6 miljoen in 

de post “Vorderingen op banken” aan de activazijde van de balans. 

De daling van NAf.218,1 miljoen in de post “Deviezen” aan de activazijde van de balans was 

voornamelijk het gevolg van de hiervoor genoemde afhandeling van een gerechtelijk geschil en 

de netto aankoop van deviezen door de commerciële banken. 

Voorts daalde de post “Overige vorderingen” met NAf.14,9 miljoen als gevolg van onder andere 

de inning van licentierechten (license fee) van de commerciële banken en de gedeeltelijke 

aflossing van obligaties in portefeuille van de Bank die waren uitgegeven door Integrated Utility 

Holding N.V. 

 

 

 

                                                           
4 De twee partijen zijn PDV Marina SA en CH Offshore Ltd. CH Offshore had schepen van PDV Marina in beslag 
genomen in de haven van Willemstad als zekerheid voor een vordering die CH Offshore heeft op PDV Marina. 
Nadat het deposito was gestort, heeft CH Offshore de schepen vrijgegeven in afwachting van verdere juridische 
afhandeling. 



Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.15,3 miljoen gedaald als 

gevolg van de lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind mei 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. 

 

Willemstad, 27 juli 2015 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

 


