
 

 
 

 

 

Nieuwe presentatie deviezenweekstaat 

 

Vanaf 2013 publiceert de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) een gedetailleerdere 

deviezenweekstaat. In de nieuwe staat worden de buitenlandse activa en buitenlandse passiva van 

de CBCS en de commerciële banken apart vermeld, terwijl voorheen alleen de netto standen werden 

weergegeven.  

 

Deze wijziging vloeit voort uit de aanbevelingen van een technische missie van het IMF die in 

september 2012 onder meer de compilatie van de betalingsbalansstatistieken heeft doorgelicht. Het 

IMF constateerde onder andere dat de post “Reserves” in de betalingsbalans niet met de IMF-

definitie overeenkwam. De CBCS registreerde als “Reserves” de som van de netto buitenlandse 

activa
1
 van de CBCS (excl. goud) en de netto buitenlandse activa van de commerciële banken. 

Volgens de IMF-definitie mogen alleen de bruto buitenlandse activa van de CBCS als “Reserves” 

worden opgenomen in de betalingsbalans. In de nieuwe deviezenweekstaat komt deze wijziging tot 

uitdrukking in de post “Officiële reserves,” die de buitenlandse activa van de CBCS weergeeft (excl. 

goud). Worden hiervan de verplichtingen aan niet-ingezetenen (buitenlandse passiva) afgetrokken, 

dan resulteren de “Netto officiële reserves.” Deze post komt overeen met de regel “Bij CBCS” in de 

oude deviezenweekstaat. 

 

Bij de commerciële banken worden conform de CBCS de buitenlandse vorderingen (activa) en 

buitenlandse verplichtingen (passiva) apart vermeld in de nieuwe deviezenweekstaat. Het saldo, de 

post “Netto buitenlandse vorderingen commerciële banken,” komt overeen met de regel “Bij 

banken” in de oude deviezenweekstaat. Het totaal van de netto officiële reserves en de netto 

buitenlandse vorderingen van de commerciële banken wordt weergegeven in de post “Totaal netto 

buitenlandse vorderingen (NBP),” waarbij NBP staat voor: Netto Buitenlandse Positie. Het bedrag 

dat hier wordt vermeld komt overeen met de regel “Totaal” in de oude deviezenweekstaat. 

 

Tenslotte worden de wijzigingen in de officiële reserves en de NBP (netto buitenlandse positie) 

zowel ten opzichte van de vorige stand als de stand in het jaar daarvoor weergegeven. De 

wijzigingen in de NBP komen overeen met de wijzigingen vermeld in de oude deviezenweekstaat. 

 

Op deze wijze worden in de nieuwe deviezenweekstaat de presentatie van de deviezenvoorraad 

zoals dit tot en met 2012 werd gedaan en de toepassing van de IMF-definitie van “Reserves” in de 

betalingsbalans met elkaar geïntegreerd. 
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1
 Buitenlandse activa -/- buitenlandse passiva. 


