
VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

Gedurende de maand maart 2014 heeft de Bank haar monetaire beleid gericht op het verkrappen 

van de ruimte op de lokale geldmarkt voortgezet. Het percentage van de verplichte reserve, het 

voornaamste instrument, werd met 0,25 procentpunt verhoogd naar 17,50%. Dit instrument beoogt 

de liquiditeit van de banken en daarmee de groei van de kredietverlening te beïnvloeden. Ondanks 

de verhoging van het percentage daalde het bedrag aan verplichte reserves licht (NAf.8,3 miljoen) 

door een afname van de basis1 waarover deze wordt berekend. Bovendien heeft de Bank Certificates 

of Deposit (CD’s) geveild om de liquiditeit in de geldmarkt te verminderen. Hierdoor is het bedrag 

aan uitstaande CD’s met NAf.10,0 miljoen gestegen. 

De basisgeldhoeveelheid2 daalde met NAf.91,3 miljoen als gevolg van een netto afname van de 

rekening-courant saldi van de commerciële banken bij de Bank (NAf.79,2 miljoen) en de waarde van 

de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.12,1 miljoen). De daling van de rekening-courant 

                                                           
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 31-mrt-14 28-feb-14 Passiva 31-mrt-14 28-feb-14

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,308.1 -51.1 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 594.3 52.9

Goud 972.1 -26.2 Deposito's van niet-ingezetenen 594.3 52.9

Deviezen 2,249.6 -24.9

Effecten en verstrekte leningen 86.5 0.0

Vorderingen en geldswaardige papieren 489.0 -1.1 Verplichtingen aan ingezetenen 2,307.4 -78.6

Bankbiljetten en munten in omloop 394.6 -12.1

Vorderingen op de overheid 0.4 0.0 Verplichtingen aan de overheid 314.1 3.1

Geldswaardig papier in portefeuille 0.4 0.0 Land Curaçao 112.4 3.2

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 0.1 0.0

Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 75.9 -0.1

Overheidsagentschappen en instituten 125.7 0.0

Vorderingen op banken 1.4 1.4 Verplichtingen aan banken 1,311.5 -77.5

Rekening-courant banken 1.4 1.4 Rekening-courant banken 176.9 -79.2

Certificates of Deposit 50.0 10.0

Verplichte reserves 1,084.6 -8.3

Overige vorderingen 487.2 -2.5 Verplichtingen aan overige ingezetenen 287.3 7.9

Overige activa 487.2 -2.5 Deposito's van overige ingezetenen 191.9 7.0

Overige passiva 95.4 0.9

Kapitaal en reserves 895.4 -26.5

Totaal activa 3,797.1 -52.2 Totaal passiva 3,797.1 -52.2

De Verkorte Balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ziet er voor de maand maart 2014 als volgt uit:



tegoeden was grotendeels het gevolg van de netto aankoop van deviezen bij de Bank en de aankoop 

van CD’s, enigszins beperkt door een overmaking van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao 

van haar rekening bij een commerciële bank ten gunste van haar rekening bij de Bank. 

De stijging van de post “Deposito’s van niet-ingezetenen” (NAf.52,9 miljoen) was het gevolg van 

netto transacties door een commerciële bank op Bonaire ten gunste van zijn rekening bij de Bank. 

Deze transacties beperkten de daling in de post “Deviezen” aan de activazijde van de balans 

(NAf.24,9 miljoen) die het gevolg was van de netto aankoop van deviezen door de commerciële 

banken.  

Ten slotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans gedaald met NAf.26,2 miljoen als 

gevolg van een lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind februari 2014. 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, 9 mei 2014 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

 


