
VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

Gedurende de maand maart 2016 heeft de Bank haar monetaire beleid gericht op het verkrappen 

van de ruimte op de lokale geldmarkt voortgezet door het veilen van meer Certificates of 

Deposit (CD’s). Hierdoor steeg het uitstaande bedrag aan CD’s met NAf.19,9 miljoen. Daarnaast 

heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 18,00% gehandhaafd. Echter, vanaf 1 

maart 2016 past de Bank de verplichte reserve niet meer toe op commerciële banken die onder 

de noodregeling vallen. Als gevolg hiervan daalden de verplichte reserves met NAf.99,0 miljoen. 

De basisgeldhoeveelheid1 steeg met NAf.24,9 miljoen als gevolg van een stijging in de rekening-

courant tegoeden van de commerciële banken (NAf.8,0 miljoen) en de bankbiljetten en munten 

in omloop (NAf.16,9 miljoen). De stijging van de bankbiljetten en munten in omloop kan 

grotendeels worden verklaard door de hogere vraag naar geld door het publiek tijdens de 

feestdagen in maart. De stijging van de rekening-courant tegoeden werd vooral veroorzaakt door 

de netto verkoop van deviezen door de commerciële banken aan de Bank, gematigd door het 

hogere bedrag aan uitstaande CD’s. Bovendien is een deel van de rekening-courant kredieten, die 

de Bank aan de commerciële banken had verschaft, afgelost. Deze aflossing komt tot uitdrukking 

in de daling van NAf.72,5 miljoen in de post “Vorderingen op banken” aan de activazijde van de 

                                                           
1 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-16 29-feb-16 Passiva 31-mrt-16 29-feb-16

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,517.8 36.4 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 393.5 9.0

Goud 930.9 1.6 Deposito's van niet-ingezetenen 393.5 9.0

Deviezen 2,559.5 34.8

Overig 27.5 0.0

Vorderingen en geldswaardige papieren 587.9 -84.3 Verplichtingen aan ingezetenen 2,821.6 -59.4

Bankbiljetten en munten in omloop 451.5 16.9

Vorderingen op de overheid 0.0 -0.2 Verplichtingen aan de overheid 464.5 -5.1

Geldswaardig papier in portefeuille 0.0 -0.2 Land Curaçao 364.9 -4.6

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 33.9 -0.5

Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 65.3 0.0

Overheidsagentschappen en instituten 0.4 0.0

Vorderingen op banken 97.8 -72.5 Verplichtingen aan banken 1,788.3 -71.0

Rekening-courant banken 97.8 -72.5 Rekening-courant banken 490.2 8.0

Certificates of Deposit 230.7 19.9

Verplichte reserves 1,067.3 -99.0

Overige vorderingen 490.1 -11.7 Verplichtingen aan overige ingezetenen 117.3 -0.2

Overige activa 490.1 -11.7 Deposito's van overige ingezetenen 63.2 0.8

Overige passiva 54.0 -1.0

Kapitaal en reserves 890.6 2.5

Totaal activa 4,105.7 -48.0 Totaal passiva 4,105.7 -48.0

De Verkorte Balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ziet er voor de maand maart 2016 als volgt uit:



balans en had vooral te maken met de afschaffing van de verplichte reserve voor banken onder 

de noodregeling. 

De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” steeg met NAf.9,0 miljoen, voornamelijk als 

gevolg van transacties door enkele commerciële banken op Bonaire ten gunste van hun 

rekeningen bij de Bank. 

 

Voorts is de netto positie van de overheid bij de Bank met NAf.5,1 miljoen verslechterd. Dit 

kwam vooral door overmakingen van de overheid van Curaçao van haar rekening bij de Bank 

naar haar rekening bij een commerciële bank. 

 

De post “Overige vorderingen” daalde met NAf.11,7 miljoen door ondermeer de aflossing van 

schuldpapier in portefeuille van de Bank dat werd uitgegeven door Sint Maarten Harbour 

Finance N.V. en de Integrated Utility Holding N.V. Tenslotte is de post “Deviezen” met 

NAf.34,8 miljoen toegenomen wat grotendeels het gevolg was van de eerder genoemde netto 

verkoop van deviezen door de commerciële banken aan de Bank. 

 

Willemstad, 20 april 2016 

 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 


