VERKORTE BALANS VAN DE
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN
De Verkorte Balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ziet er voor de maand april 2021 als volgt uit:
(in miljoenen NAf.)

Activa

Vorderingen op niet-ingezetenen
Goud
Deviezen
Overig
Vorderingen en geldswaardige papieren

Vorderingen op de overheid
Geldswaardig papier in portefeuille
Overheidsagentschappen en instituten
Overig

Vorderingen op banken
Rekening-courant banken

Overige vorderingen
Overige activa

Totaal activa

30-apr-21

Verschil
t.o.v.
31-mrt-21

4,334.2
1,330.2
3,004.1
0.0

74.7
57.6
17.1
0.0

601.1

0.4

30-apr-21

Verschil
t.o.v.
31-mrt-21

307.4
307.4

25.9
25.9

3,384.9

-7.1

Bankbiljetten en munten in omloop

539.1

15.1

66.9
56.3
8.5
1.7
0.4

-25.1
-25.1
0.0
0.0
0.0

2,454.3
701.9
269.0
1,483.3

74.5
47.7
-50.0
76.8

324.7
262.7
62.0

-71.6
-75.7
4.1

Kapitaal en reserves

1,243.1

56.3

Totaal passiva

4,935.3

75.1

Passiva

Verplichtingen aan niet-ingezetenen
Deposito's van niet-ingezetenen

Verplichtingen aan ingezetenen

271.7
0.0
271.3
0.4

0.3
0.0
0.3
0.0

Verplichtingen aan de overheid
Land Curaçao
Land Sint Maarten
Voormalige Land Nederlandse Antillen
Overheidsagentschappen en instituten

0.0
0.0

0.0
0.0

Verplichtingen aan banken
Rekening-courant banken
Certificates of Deposit
Verplichte reserves

329.5
329.5

0.2
0.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen
Deposito's van overige ingezetenen
Overige passiva

4,935.3

75.1

Gedurende de maand april 2021 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op
19,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.76,8
miljoen toe door een stijging van de basis1 waarover deze wordt berekend. Het bedrag aan
uitstaande Certificates of Deposit (CD’s) daalde met NAf.50,0 miljoen doordat de
commerciële banken voor een lager bedrag hadden ingeschreven op de wekelijkse veilingen
van CD’s met een looptijd van twee weken.
De basisgeldhoeveelheid2 nam met NAf.62,8 miljoen toe door een stijging van de rekeningcouranttegoeden van de commerciële banken (NAf.47,7 miljoen) en van de bankbiljetten en
munten in omloop (NAf.15,1 miljoen). De stijging van de rekening-couranttegoeden was
vooral het resultaat van de terugbetaling van vervallen CD’s door de Bank en de overmakingen
van de overheid van Curaçao en pensioenfondsen van hun rekeningen bij de Bank ten gunste
van hun rekeningen bij de commerciële banken. Ook de overmaking van Gi-Ro Settlement
Holding (GSH N.V.) naar Girobank N.V in verband met de afwikkeling van deze instelling
droeg bij aan de stijging van de rekening-couranttegoeden. Echter, de toename van de
verplichte reserve heeft de stijging van deze post gematigd.

Binnenlandse schuld -/- lange-termijndeposito’s.
Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de
commerciële banken bij de Bank.
1
2

1

De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” nam met NAf.25,9 miljoen toe, wat vooral
kwam door de betaling van rente op obligaties uitgegeven door Curaçao en Sint Maarten die
in handen zijn van de Nederlandse Staat. Ook de overmaking van gelden uit het buitenland
door het Nederlandse Ministerie van Financiën ten gunste van haar rekening bij de Bank droeg
bij aan de toename van deze post. De transacties van de commerciële banken in Bonaire ten
laste van hun rekeningen bij de Bank hebben de toename echter gematigd.
De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.25,1 miljoen verslechterd door een
daling van de deposito’s van Curaçao (NAf.25,1 miljoen), terwijl de deposito’s van Sint
Maarten ongewijzigd bleven. De afname van de deposito’s van Curaçao was vooral het gevolg
van overmakingen naar rekeningen bij de commerciële banken gerelateerd aan de verstrekking
van noodsteun aan de door de coronacrisis meest getroffen groepen in de maatschappij. Ook
de rentebetalingen op obligaties die in handen zijn van de Nederlandse Staat hebben
bijgedragen aan de afname van de deposito’s van Curaçao. Ontvangen gelden gerelateerd aan
de verkoop van het voormalige telecommunicatiebedrijf van de overheid, UTS N.V., en
overmaking door de Bank van de geïnde licentierechten over de maand maart 2021 hebben de
daling van de deposito’s van Curaçao echter gematigd.
Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.71,6 miljoen gedaald,
wat vooral het gevolg was van overmakingen door een onder de noodregeling geplaatste
financiële instelling van haar rekening bij de Bank naar het buitenland. Ook de overmakingen
van GSH N.V. naar Girobank N.V. en van pensioenfondsen naar hun rekeningen bij de
commerciële banken hebben bijgedragen aan de daling van deze post.
Aan de activazijde van de balans steeg de post “Deviezen” met NAf.17,1 miljoen, wat
voornamelijk het gevolg was van ontvangen gelden uit het buitenland gerelateerd aan de
verkoop van UTS N.V. en overmakingen vanuit het buitenland door pensioenfondsen en het
Nederlandse Ministerie van Financiën. De stijging werd echter gematigd door overmakingen
van een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling en de transacties van de
commerciële banken in Bonaire.
Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.57,6 miljoen gestegen
door de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind maart 2021. De toename
van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de
hogere marktwaarde van de goudvoorraad.
Willemstad, 14 juni 2021
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
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