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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

November 2014
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other

Difference
compared to
30-Nov-14
31-Oct-14

Liabilities

3,461.5
890.0
2,398.2
173.3

17.3
13.9
5.0
-1.6

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

561.3

10.0

Domestic liabilities

Domestic assets

Claims on the government
Government paper in portfolio
Government agencies and institutions
Other

Claims on deposit money banks
Current account balances

Claims on other sectors
Other assets

463.4
463.4

-33.8
-33.8

2,746.4

47.8

Currency in circulation

402.9

-3.3

466.9
170.6
99.3
71.3
125.7

31.4
4.3
27.3
-0.2
0.0

1,517.7
298.6
100.1
1,119.0

14.8
-10.2
15.1
9.9

358.9
258.1
100.8

5.0
1.9
3.0

813.1

13.3

0.6
0.6
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

Government deposits
Government of Curacao
Government of Sint Maarten
Former Central Government
Government agencies and institutions

66.1
66.1

5.0
5.0

Liabilities to deposit money banks
Current account balances
Certificates of Deposit
Required reserves

494.7
494.7

5.0
5.0

Liabilities to other sectors
Deposits of other residents
Other liabilities
Capital and reserves

Total assets

4,022.9

27.3

Difference
compared to
30-Nov-14
31-Oct-14

Total liabilities

4,022.9

27.3

During the month of November 2014, the Bank continued its monetary policy aimed at a tightening of the
surplus in the money market by auctioning more Certificates of Deposit (CDs). As a result, the outstanding
amount CDs rose by NAf.15.1 million. The percentage of the reserve requirement remained unchanged at
18.00%. Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.9.9 million due to the higher base
amount1 upon which it is calculated.
Base money2 dropped by NAf.13.5 million due to a decline in the current account balances of the commercial
banks at the Bank (NAf.10.2 million) and in the currency in circulation (NAf.3.3 million). The decline in the
current account balances was largely the result of the purchase of CDs and the increase in the required
reserves at the Bank. In addition, the Bank provided short-term liquidity to the commercial banks during the
month of November 2014, reflected by an increase in the item “Claims on deposit money banks” by NAf.5.0
million.
The item “Liabilities to nonresidents” declined by NAf.33.8 million, due primarily to the purchase of debt
securities by the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) which were issued by the
government of Sint Maarten.
The net position of the governments with the Bank improved by NAf.31.4 million due mainly to a rise in the
deposits of the government of Sint Maarten, related to the mentioned issuance of debt securities.
Finally, the item “Gold” increased by NAf.13.9 million as a result of the higher market value at the balance
sheet date compared to the end of October 2014. The increase in the item “Capital & reserves” at the
liabilities side of the balance sheet was related to the rise in the market value of gold.
Willemstad, December 22, 2014
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
1
2

The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits.
The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
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Overzicht wetgeving
De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te maken
bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van artikel 127,
derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Algemene
Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht
van:
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van de
Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten
1

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

AB 2014, no. 79

Regeling ongevallenbestrijding
luchtvaartterrein
Regeling luchtwerk

28 november 2014

10 januari 2015

28 november 2014

10 januari 2015

Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van
28 november
2014, tot wijziging van de Regeling
vergunning tot vluchtuitvoering, ter
vervanging van de bijlage inzake de
afgifte, wijziging en verlenging van
de vergunning tot vluchtuitvoering
Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van
28 november
2014, tot wijziging van de Regeling
voorbereiding en uitvoering van
vluchten, ter vervanging van de
bijlagen A en B inzake voorbereiding
en uitvoering van vluchten
Regeling vluchtuitvoering
buitenlandse
luchtvaartmaatschappijen
Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van
28 november 2014, tot wijziging
van de Regeling erkenning van
bedrijven, ter vervanging van de
bijlage inzake erkende
onderhoudsbedrijven
Regeling inschrijving en registratie
van luchtvaartuigen
Regeling luchtvaartpersoneel

28 november 2014

10 januari 2015

28 november 2014

10 januari 2015

28 november 2014

10 januari 2015

28 november 2014

10 januari 2015

28 november 2014

10 januari 2015

28 november 2014

10 januari 2015

AB 2014, no. 78
AB 2014, no. 77

AB 2014, no. 76

AB 2014, no. 75
AB 2014, no. 74

AB 2014, no. 73
AB 2014, no. 72
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2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

AB 2014, no. 71

Regeling aanpassing inkomstenen loonbelastingtabellen 2015

25 november 2014

AB 2014, no. 70

Regeling nummerplaten 2015

21 november 2014

AB 2014, no. 69

Landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, van de
6e november 2014 tot wijziging
van de bijlage behorend bij het
Landsbesluit medisch tarief
sociale verzekeringen in verband
met de indexering van de
tarieven voor paramedici en het
vaststellen van een tarief voor
verrichtingen door de Stichting
Zorgverlening Het Wit Gele Kruis
Sint Maarten

6 november 2014

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-

Datum
inwerkingtreding
7 januari 2015

(d.t.w.k.) 1 januari
2015)

3 januari 2015

( d.t.w.k. 1 januari 2015)

19 december 2014
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Register Afkondigingsbladen 2014
Nummer
Afkondigingsblad
AB 2014, no.1

Citeertitel

AB 2014, no.2

Besluit van 28 november 2013 houdende aanpassing van algemene maatregelen
van rijksbestuur in verband met de Wet basisregistratie personen
Regeling aanpassing inkomsten- en loonbelastingtabellen 2014

AB 2014, no.3

Regeling aanpassing indexering minimumuurloon

AB 2014, no.4

AB 2014, no.5
AB 2014, no.6

Landsbesluit houdende algemene maatregelen, van de 10de januari 2014 tot
vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds
Bijzondere Ziektekosten en tot tijdelijke nulstelling van de bijdrage van het Land
aan het premiepercentage voor de ziekteverzekering
Invoering centraal meldpunt kindermishandeling
Landsverordening erfrecht en schenking

AB 2014, no.7

Landsverordening trust

AB 2014, no.8

Landsverordening huur

AB 2014, no.9

Landsverordening koop van onroerende zaken en aanneming van werk

AB 2014, no.10

Landsverordening consumentenkoop op afstand

AB 2014, no.11

Landsverordening herziening Boek 2 BW

AB 2014, no.12

Landsverordening aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en
het Faillissementsbesluit 1931
Landsverordening personenvennootschap
Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht

AB 2014, no.13
AB 2014, no.14
AB 2014, no.15
AB 2014, no.16

Landsverordening verzekering en lijfrente
Rijkswet van 4 december 2013 tot intrekking van de Machtigingswet instelling
visserijzone en wijziging van enkele andere wetten die verband houden met de
vaststelling van de zeegrenzen van het Koninkrijk

AB 2014, no.17

Landsverordening Begroting 2014

AB 2014, no.18

Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de
Nederlandse identiteitskaart

AB 2014, no.19

Besluit van 9 januari 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van
enkele onderdelen van de wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer
de status van de Nederlandse identiteitskaart
Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden van 8 januari 2014, regelende de samenwerking tussen
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten op het gebied van de onderlinge
beschikbaarstelling van detentiecapaciteit
Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden van 8 januari 2014, regelende de samenwerking tussen
Nederland, Curaçao en Sint Maarten ten behoeve van het transport van
gedetineerden tussen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29
januari 2014, nr. 2014-0000054452, houdende wijziging van de
Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in verband met de aanpassing aan
de wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer een andere status van
de Nederlandse identiteitskaart
Landsverordening van de 30ste januari 2014, houdende wijziging van de
Landsverordening toelating en uitzetting en van de Legesverordening in verband
met de afschaffing van de vrijstelling van zegelbelasting, de invoering van leges
voor vergunningen tot tijdelijk verblijf of verblijf en enige andere verklaringen
Besluit van de 18de februari 2014 tot afkondiging van de Regeling van de Minister
van Infrastructuur en Milieu, van 12 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/274025,
tot wijziging van de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet voor het jaar 2014

AB 2014, no.20

AB 2014, no. 21

AB 2014, no. 22

AB 2014, no. 23

AB 2014, no. 24
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AB 2014, no. 25

AB 2014, no. 26
AB 2014, no. 27

AB 2014, no. 28

AB 2014, no. 29

AB 2014, no. 30
AB 2014, no. 31
AB 2014, no. 32

AB 2014, no. 33
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Besluit van 18 februari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 22 januari 2014
tot wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de
invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling
Regeling van de Minister van Justitie van 13 februari 2014 tot wijziging van de
Regeling Inlichtingen justitiële documentatie
Besluit van de 11de maart 2014 tot afkondiging van het Besluit van 1 maart 2014
houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing
van de tarieven per 9 maart 2014
Besluit van de 12de maart 2014 tot afkondiging van het Besluit van 1 maart 2014
tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van de
Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse
identiteitskaart
Landsverordening van de 6de maart 2014 houdende wijziging van de
Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid tot wijziging van de
inbedding en naamgeving van bepaalde organisatieonderdelen en andere
wetgevingstechnische aanpassingen
Sanctieregeling Oekraïne
Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne
Besluit van de 31ste maart 2014 tot afkondiging van het Besluit van 20 maart
2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet
van 25 november 2013 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in
verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek
betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner
van de moeder anders dan door adoptie (Stb. 481)
van 1 april 2014 no. LB-14/0229 regelende de inwerkingtreding van 11
Landsverordeningen tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek

AB 2014, no. 34

Regeling interdepartementale commissies

AB 2014, no. 35

Besluit van 24 april 2014 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 april 2014, nr. 20140000217151, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische
landen in verband met de verstrekking van reisdocumenten aan niet-ingezetenen
door de burgemeester van de gemeente Bergeijk
Regeling van de Minister van Justitie van 29 april 2014, houdende wijziging van de
Ministeriële Regeling ter uitvoering van artikel 32 van de Landsverordening op de
justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag
Besluit van 12 mei 2014 van de Minister van Algemene Zaken tot afkondiging van
een wijziging van de Bijlage I bij de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne
op grond van artikel 4, tweede lid, van die regeling
Besluit van 13 mei 2014 van de Minister van Algemene Zaken tot afkondiging van
een wijziging van de Bijlage I bij de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne
op grond van artikel 4, tweede lid, van die regeling
Regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 13de mei 2014, tot wijziging
van de Sanctieregeling Oekraïne
Regeling nr. 2014/923 van de Minister van Financiën van de 20ste mei 2014, tot
wijziging van de Regeling nummerplaten 2014 in verband met het uitbreiden van
de nummerreeksen van enkele categorieën motorrijtuigen
Besluit van de 3de juni 2014 tot afkondiging van het Besluit van 10 april 2014,
houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de rijkswet van 22
januari 2014 tot wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband
met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling
Besluit van de 4de juli 2014 tot afkondiging van de Beschikking no. US/060/20132014 van de 18de juni 2014, no. 019 (Reglement van Orde)
Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, van het Statuut voor het Koninkrijk
der Nederlanden regelende de samenwerking tussen Nederland, Aruba, Curaçao en
Sint Maarten op het gebied van de onderlinge beschikbaarstelling van
detentiecapaciteit op medische gronden of in verband met dringende redenen van
veiligheid
Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden, regelende de samenwerking tussen Aruba, Curaçao,
Sint Maarten en Nederland op het gebied van de overdracht van personen aan wie
rechtens hun vrijheid is ontnomen op grond van een veroordeling tot een

AB 2014, no. 36
AB 2014, no. 37
AB 2014, no. 38
AB 2014, no. 39
AB 2014, no. 40
AB 2014, no. 41

AB 2014, no. 42
(herdruk)
AB 2014, no. 43

AB 2014, no. 44
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vrijheidsstraf
AB 2014, no. 45

AB 2014, no. 48

Besluit van 10 juli 2014 tot afkondiging van het Besluit van de Minister van
Infrastructuur en Milieu van 23 juni 2014,
IENM/BSK-2014/126037 tot wijziging van het Besluit erkende organisaties
Schepenwet in verband met actualisatie van erkende organisaties
Besluit van 11 juli 2014 van de Minister van Algemene Zaken tot afkondiging van
een wijziging van de Bijlage I bij de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne
op grond van artikel 4, tweede lid, van die regeling
Landsverordening van de 2de juli 2014, tot wijziging van de
Sanctielandsverordening inzake de wijze van implementatie van vastgestelde
sanctieverordeningen of sanctiebesluiten van de Europese Unie
Regeling modellen jaarrekening

AB 2014, no. 49

Regeling Nationale Rekeningen enquête 2014

AB 2014, no. 50

AB 2014, no. 58

Landsbesluit van de 21ste juli 2014 no. LB-14/0430 regelende de inwerkingtreding
van de Landsverordening politiegegevens
Landsverordening van de 23ste juli 2014 tot wijziging van de Landsverordening
melding ongebruikelijke transacties in verband met de voorgenomen toetreding tot
de Egmont Group
Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie van 15 juli 2014,
tot wijziging van de Regeling luchtwaardigheid van luchtvaartuigen ter vervanging
van de bijlagen
Besluit van 29 juli 2014 van de Minister van Algemene Zaken tot afkondiging van
een wijziging van de Bijlage I bij de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne
op grond van artikel 4, tweede lid, van die regeling
Besluit van de 4de augustus 2014 tot afkondiging van het Besluit van 14 juli 2014,
nr. 2014001393 houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging
plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
Besluit van 4 augustus 2014 van de Minister van Algemene Zaken tot afkondiging
van een wijziging van de Bijlage I bij de Sanctieregeling territoriale integriteit
Oekraïne op grond van artikel 4, tweede lid, van die regeling
Regeling van de Minister van Financiën van 12 augustus 2014, tot wijziging
Regeling modellen jaarrekening in verband met een technische fout
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de , 4de augustus 2014 tot
wijziging van het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en uitvoering van
veiligheidsonderzoeken in verband met de verlenging van de overgangsrechtelijke
termijn
Sanctielandsbesluit Oekraïne

AB 2014, no. 59

Sanctielandsbesluit territoriale integriteit Oekraïne

AB 2014, no. 60

Sanctieregeling inlijving Krim en Sebastopol

AB 2014, no. 61

Sanctieregeling destabilisering Oekraïne

AB 2014, no. 62

AB 2014, no. 64

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 26e augustus 2014 tot
wijziging van het Kiesbesluit in verband met een uitbreiding van het aantal
stemdistricten
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 26e augustus 2014 tot
wijziging van het Organisatiebesluit Algemene Zaken vanwege de opdeling van de
afdeling Juridische Zaken en Wetgeving in secties
Instellingsbesluit Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten

AB 2014, no. 65

Sanctieregeling Zuid-Sudan

AB 2014, no. 66

Sanctieregeling Sudan

AB 2014, no. 67

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16e september 2014 tot
wijziging van het Organisatiebesluit Algemene Zaken en het Organisatiebesluit
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur in verband met de
verlegging van de taak tot het zorg dragen voor straatnamen en huisnummers
Landsverordening van de 28ste oktober 2014
tot wijziging van de Landsverordening begroting 2014 in verband met de
financiering van enkele veranderde beleidsdoelen

AB 2014, no. 46
AB 2014, no. 47

AB 2014, no. 51
AB 2014, no. 52

AB 2014, no. 53
AB 2014, no. 54
AB 2014, no. 55
AB 2014, no. 56
AB 2014, no. 57

AB 2014, no. 63

AB 2014, no. 68
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AB 2014, no. 70

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6e november 2014 tot
wijziging van de bijlage behorend bij het Landsbesluit medisch tarief sociale
verzekeringen in verband met de indexering van de tarieven voor paramedici
en het vaststellen van een tarief voor verrichtingen door de Stichting
Zorgverlening Het Wit Gele Kruis Sint Maarten
Regeling nummerplaten 2015

AB 2014, no. 71

Regeling aanpassing inkomsten- en loonbelastingtabellen 2015

AB 2014, no. 72

Regeling luchtvaartpersoneel

AB 2014, no. 73

Regeling inschrijving en registratie van luchtvaartuigen

AB 2014, no. 74

Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie van 28 november 2014, tot wijziging van de Regeling
erkenning van bedrijven, ter vervanging van de bijlage inzake erkende
onderhoudsbedrijven
Regeling vluchtuitvoering buitenlandse luchtvaartmaatschappijen

AB 2014, no. 75
AB 2014, no. 76

AB 2014, no. 78

Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie van 28 november
2014, tot wijziging van de Regeling voorbereiding en uitvoering van vluchten,
ter vervanging van de bijlagen A en B inzake voorbereiding en uitvoering van
vluchten
Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie van 28 november
2014, tot wijziging van de Regeling vergunning tot vluchtuitvoering, ter
vervanging van de bijlage inzake de afgifte, wijziging en verlenging van de
vergunning tot vluchtuitvoering
Regeling luchtwerk

AB 2014, no. 79

Regeling ongevallenbestrijding luchtvaartterrein

AB 2014, no. 80

Regeling van de Minister van Algemene Zaken van 2 december 2014 tot
uitbreiding van de werkingssfeer van het Sanctiebesluit territoriale integriteit
Oekraïne
Besluit van 9 december 2014 van de Minister van Algemene Zaken tot
afkondiging van een wijziging van de Bijlage I bij de Sanctielandsbesluit
territoriale integriteit Oekraïne op grond van artikel 4, tweede lid, van die
regeling
Regeling van de Minister van Algemene Zaken van 8 december 2014 tot
wijziging van de Sanctieregeling destabilisering Oekraïne
Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom

AB 2014, no. 77

AB 2014, no. 81

AB 2014, no. 82
AB 2014, no. 83
AB 2014, no. 84

Besluit van de Minister van Algemene Zaken van 22 december 2014 tot
afkondiging van het Besluit van 11 december 2014, nr. 2014002234 houdende
wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de
tarieven per 1 januari 2015
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