
VERKORTE BALANS VAN DE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

Gedurende de maand oktober 2013, heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve niet 

gewijzigd, waardoor het op 16,50% bleef staan. Ondanks het gelijke percentage nam het uitstaande 

bedrag van de verplichte reserves af met NAf.1,2 miljoen, als gevolg van een daling in de grondslag 

op basis waarvan deze worden berekend. Tijdens de tweewekelijkse CD-veilingen,1 heeft de Bank 

zich enkel gericht op de herfinanciering van vervallende CD’s. Het uitstaande bedrag aan CD’s bleef 

daardoor onveranderd. 

De basisgeldhoeveelheid2 daalde met NAf.39,5 miljoen als gevolg van een afname van de rekening-

courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank (NAf.40,2 miljoen). Deze afname werd 

vooral veroorzaakt door de netto aankoop van deviezen bij de Bank. 

De netto positie van de overheid bij de Bank verbeterde met NAf.101,9 miljoen als gevolg van een 

stijging van de deposito's van de voormalige centrale overheid van de Nederlandse Antillen. Deze 

                                                           
1 Certificates of deposit. 
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-okt-13 30-sep-13 Passiva 31-okt-13 30-sep-13

Vorderingen op niet-ingezetenen 3,181.0 101.3 Verplichtingen aan niet-ingezetenen 537.0 41.6

Goud 996.3 -1.9 Deposito's van niet-ingezetenen 537.0 41.6

Deviezen 2,044.8 103.3

Effecten en verstrekte leningen 139.9 0.0

Vorderingen en geldswaardige papieren 496.7 1.6 Verplichtingen aan ingezetenen 2,225.8 63.7

Bankbiljetten en munten in omloop 387.8 0.7

Vorderingen op de overheid 0.3 0.0 Verplichtingen aan de overheid 393.8 101.9

Geldswaardig papier in portefeuille 0.3 0.0 Land Curaçao 192.7 -21.4

Overheidsagentschappen en instituten 0.0 0.0 Land Sint Maarten 0.1 -2.2

Overig 0.0 0.0 Voormalige Land Nederlandse Antillen 200.7 125.5

Overheidsagentschappen en instituten 0.4 0.0

Vorderingen op banken 8.7 -1.6 Verplichtingen aan banken 1,164.9 -41.4

Rekening-courant banken 8.7 -1.6 Rekening-courant banken 111.5 -40.2

Certificates of Deposit 26.0 0.0

Verplichte reserves 1,027.3 -1.2

Overige vorderingen 487.7 3.1 Verplichtingen aan overige ingezetenen 279.3 2.5

Overige activa 487.7 3.1 Deposito's van overige ingezetenen 181.7 1.8

Overige passiva 97.6 0.6

Kapitaal en reserves 914.9 -2.4

Totaal activa 3,677.7 102.9 Totaal passiva 3,677.7 102.9

De Verkorte Balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ziet er voor de maand oktober 2013 als volgt uit:



stijging was gerelateerd aan een gerechtelijke schikking tussen twee partijen3 waarvan één van de 

partijen US$ 70 miljoen in depot bij de Griffie moest storten als zekerheid voor een claim van de 

andere partij. De verbetering  van de netto positie van de overheid werd enigszins tenietgedaan door 

een daling van de deposito’s van de overheid van Curaçao met NAf.21,4 miljoen, voornamelijk als 

gevolg van rentebetalingen aan het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) op uitstaande schulden. 

De rentebetalingen aan het ministerie van BZK in combinatie met transacties door de Centrale Bank 

van Aruba en een commerciële bank op Bonaire verklaren de toename van NAf.41,6 miljoen in de 

post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen.” Tenslotte is de post “Deviezen” aan de activazijde van 

de balans gestegen met NAf.103,3 miljoen, grotendeels als gevolg van de eerder genoemde storting 

van US$ 70 miljoen in depot bij de Griffie, maar enigszins tenietgedaan door de netto aankoop van 

deviezen door de commerciële banken bij de Bank. 

 

Willemstad, 27 november 2013 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

 

                                                           
3 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 de verdere juridische afhandeling. 


