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1.EDITORIAL 

De ontwikkelingen op economisch gebied in termen van reële economische groei en de 

arbeidsmarkt in termen van groei van de werkgelegenheid in de periode 2005 -2015 

lopen niet parallel. Dit tijdvak kenmerkt zich door marginale economische groei ( 

gemiddeld 0,5% op jaar basis) alsook een forse verslechtering van de 

arbeidsproductiviteit (cumulatief meer dan 25%). 

Het aantal banen nam in deze periode echter toe met 20,4% (10.480) of wel een 

gemiddelde jaarlijkse groei van 2,3% (1164 banen). Een schijnbaar paradoxale 

ontwikkeling die zich moeilijk laat verklaren. Argumenten als vermindering van aantal 

goed betaalde banen en vermeerdering van banen waar salarissen lager zijn worden niet 

eenduidig door cijfers ondersteund. 

 

De cijfers van het CBS, IMF en CBCS wijzen wel in de richting van daling van de 

welvaart en de reële lonen. Er is sprake van een proces van verarming en dalende 

welvaart. 

Zo was in de periode 2005-2015 sprake van een vermindering van 9,7% van het reële 

Bruto Binnenlands Product per capita terwijl in de periode 2005-2011 de reële  

loonkosten een daling van 12% registreerde. 

Het ziet er naar uit dat de banengroei het gevolg geweest is van toename van een fors 

aantal tijdelijke betrekkingen en stijging van het aantal kleine zelfstandigen ( ZZP’ers). 

Deze groei heeft evenwel niet geleid heeft tot toename van de algehele rijkdom en 

voorspoed. Hooguit heeft het bijgedragen tot mitigering van het proces van 

achteruitgang.  

Tel.: 461-1210 
Fax: 461-5422 
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De vraag is hoe lang dit proces volgehouden kan worden en of hier sprake is van een 

sociaaleconomisch gewenste situatie. Immers de mondiale ervaring toont aan dat dalende 

arbeidsproductiviteit, vermindering van de welvaart en gebrekkige innovatie veelal een 

receptuur is voor verpaupering.  

 

Met de verkiezingen in het vooruitzicht hebben een aantal politieke partijen en politici 

reeds kenbaar gemaakt dat de verarming ontoelaatbaar is en aangepakt moet worden. 

Concrete voorstellen die hierbij genoemd worden zijn o.a. het (fors) optrekken van het 

minimumloon en AOV uitkering naar respectievelijk ANG 1976 - 2500 en 1000 per 

maand en het verder verstarren en sluiten van de arbeidsmarkt.  

De vraag is of deze voorstellen (economisch) realistisch zijn dan wel geschaard moeten 

worden onder het hoofdstuk “politieke beloften en populisme”. 

Op basis van de huidige economische realiteit die gekenmerkt wordt door marginale 

groei, forse afnemende arbeidsproductiviteit en tekort schietende innovatie is er geen 

ruimte om op economisch verantwoordelijke wijze bovenstaande verhogingen thans door 

te voeren. 

Ook wijzen alle geraadpleegde gerenommeerde internationale instellingen zoals het IMF, 

World Bank, OECD etc. op het belang en noodzaak van een flexibele arbeidsmarkt en 

wetgeving om duurzame economische groei en welvaart te kunnen genereren. 

 

Gezonde en duurzame economische groei is het middel bij uitstek om het proces van 

verarming en dalende welvaart om te buigen. Op de politieke partijen en bestuurders 

wordt een beroep gedaan om de oorzaken die geleid hebben tot de stagnerende 

economische groei aan te pakken en te verbeteren. Zonder uitputtend te zijn gaat het om 

het oplossen van de volgende knelpunten: 

- Gebrek aan vertrouwen; 

- Onvoldoende private investeringen; 

- Achterblijvende bestedingen vanwege onvoldoende inkomen; 

- Niet concurrerende concurrentiepositie: hoge costs of doing business ( hoge 

collectieve lastendruk als gevolg van onevenwichtige overheidsfinanciën) en lage 

arbeidsproductiviteit; 

- Verstikkende bureaucratie/gebrekkig functionerend overheidsapparaat/ zware 

administratieve lastendruk; 

- Inflexibele markten vanwege inward looking attitude/ protectionistische inslag ; 

- Rigide en starre arbeidswetgeving en markt; 

- Ontbreken van een consistent economisch beleid (visie en daadkracht); 

- Achterblijvende innovatie/ vernieuwing en toenemende vergrijzing; 

- Subpar niveau kwaliteit onderwijs; 

- Toenemende onveiligheid/crime; 

- Regeer/politieke instabiliteit en niet optimale “good governance” praktijken 

- Ontmoedigen ondernemerschap ( invoeren gebruikelijk loonregeling, verplichte 

fiscale kasregisters, onredelijke inning achterstallige belastingschulden, 

aanscherpen regelingen toelating buitenlandse arbeidskrachten); 
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2.ECONOMIE 

 
 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in relatie tot de economie periode 2005 – 

2015  

 

Op basis van de beschikbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

blijken onder meer de volgende ontwikkelingen zich op de arbeidsmarkt gedurende de 

periode 2005- 2015 te hebben voltrokken: 
- Daling van de werkeloosheid van 18,2%  naar 11,7 % ( voor details vide tabel 1) 

Bij mannen daalde de werkeloosheid van 17,1% naar 10,5%. Bij vrouwen verminderde 

de werkeloosheid van 19,2% naar 12,8% (voor details vide tabel 2 en 3) 

- Het aantal banen is in deze periode met 10.480 (20,4%) toegenomen.  Dit komt overeen 

met gemiddeld 1164 banen per jaar of wel een groei van 2,3% (voor details vide tabel 1). 

Bij mannen nam het aantal banen toe met 4530 (17,9%). Bij vrouwen was er sprake van 

een toename van 5949 ( 22,9%) banen (voor details vide tabel 2 en 3). 

- De beroepsbevolking is met 7286 personen (11,6%) toegenomen (voor details tabel 1) 

Bij mannen bedroeg de toename 2810 personen ( 9,2%) en bij vrouwen was er sprake van 

een stijging van 4475 (13,9%).  Er zijn meer vrouwen dan mannen actief in het 

arbeidsproces (voor details vide tabellen 2 en 3). 

- De totale bevolking is met 14,6% gestegen van 135.474 naar 155.302 personen (details 

tabel 1).  In de betreffende onderzoeksperiode waren op Curaçao meer vrouwen dan 

mannen.  

Op basis van deze data kan de conclusie worden getrokken dat in de afgelopen 10 jaar 

kwantitatief sprake geweest is van een positieve ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Er 

was sprake van banengroei en vermindering van de werkeloosheid. 

 

Tabel 1: Ontwikkeling bevolking en beroepsbevolking Curaçao  

                    

  Oct.-05 Oct.-06 Oct.-07 0ct.08 Oct.09 Oct.11 Oct.13 Oct.14 Oct.15 

Werkend 51343 52050 54049 56535 59453 62042 63493 59295 61823 

Werkzoekend 11392 8931 7659 6486 6325 6721 9512 8555 8198 

Beroep.Bev 62735 60981 61708 63021 65778 68763 73005 67850 70021 

                    

Eco niet actief 42869 44310 45332 45591 50913 50034 48797 55871 55670 

                    

Bevolk.15+ 105604 105291 107040 108612 116691 118797 121802 123721 125690 

Bevolk.0-14 29870 29959 30084 30030 29735 29061 28980 29513 29612 

Tot.Bevolk 135474 135250 137124 138642 146426 147858 150782 153234 155302 

                    

Part.graad% 46.3 45.1 45 45.5 44.9 46.5 48.4 44.3 45.1 

                    

Werkloosh % 18.2 14.6 12.4 10.3 9.6 9.8 13 12.6 11.7 

                    

Werk/TotBev% 37.9 38.5 39.4 40.8 40.6 42 42.1 38.7 39.8 

Werk/Bev15+ 48.6 49.4 50.5 52.1 50.9 52.2 52.1 47.9 49.2 
Bron: CBS Curacao, AKO onderzoekingen ( in 2010 en 2012 zijn geen AKO surveys uitgevoerd) 
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Tabel 2: Ontwikkeling bevolking en beroepsbevolking per geslacht Curaçao  

MAN 
Oct.-

05 
Oct.-

06 Oct.-07 0ct.08 Oct.09 Oct.11 Oct.13 Oct.14 Oct.15 

Werkend 25316 26002 26674 28358 28793 29700 31350 28623 29846 

Werkzoekend 5227 3323 3044 2483 2451 2721 3671 3658 3507 

Beroepsbevolking 30543 29325 29718 30841 31244 32421 35021 32281 33353 

                    

Eco niet actief 16137 17059 17414 16939 19872 19705 18716 22112 22004 

                    

Bevolk.15+ 46680 46384 47132 47780 51116 52126 53737 54393 55357 

Bevolk.0-14 15191 15274 15336 15310 15253 14922 14868 15116 15108 

Tot.Bevolking 61871 61658 62468 63090 66369 67048 68605 69509 70465 

                    

Part.graad% 49.4 47.6 47.6 48.9 47.1 48.4 51 46.4 47.3 

                    

Werkloosheid  % 17.1 11.3 10.2 8.1 7.8 8.4 10.5 11.3 10.5 

                    

Werk/TotBev% 40.9 42.2 42.7 44.9 43.4 44.3 45.7 41.2 42.4 

Werk/Bev15+ 54.2 56.1 56.6 59.4 56.3 57 58.3 52.6 53.9 
Bron: CBS Curaçao AKO onderzoeken 

 

 

Tabel 3: Ontwikkeling bevolking en beroepsbevolking per geslacht Curaçao  

Vrouw 
Oct.-

05 
Oct.-

06 Oct.-07 0ct.08 Oct.09 Oct.11 Oct.13 Oct.14 Oct.15 

Werkend 26027 26049 27374 28177 30660 32342 32143 30672 31976 

Werkzoekend 6165 5608 4615 4002 3875 4001 5841 4897 4691 

Beroep.Bev 32192 31657 31989 32179 34535 36343 37984 35569 36667 

                    

Eco niet actief 26732 27251 27918 28652 31040 30328 30081 33759 33666 

                    

Bevolk.15+ 58924 58908 59907 60831 65575 66671 68065 69328 70333 

Bevolk.0-14 14679 14683 14748 14719 14483 14139 14112 14397 14504 

Tot.Bevolk 73603 73591 74655 75550 80058 80810 82177 83725 84837 

                    

Part.graad% 43.7 43 42.8 42.6 43.1 45 46.2 42.5 43.2 

                    

Werkloosh % 19.2 17.7 14.4 12.4 11.2 11 15.4 13.8 12.8 

                    

Werk/TotBev% 35.4 35.4 36.7 37.3 38.3 40 39.1 36.6 37.7 

Werk/Bev15+ 44.2 44.2 45.7 46.3 46.8 48.5 47.2 44.2 45.5 
Bron: CBS Curaçao AKO onderzoeken 
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Op economisch gebied was er in het tijdvak 2005-2015 sprake van marginale 

economische groei. De gemiddelde jaarlijkse reële economische groei bedroeg in 

deze periode 0.5% (voor detail vide tabel 4). Ook was er sprake van daling van de 

arbeidsproductiviteit. Op basis van gegevens van het CBS en het IMF wordt geschat 

dat in deze periode sprake was van een cumulatieve vermindering van de 

arbeidsproductiviteit met meer dan 25% ( tabel 5). 

 

Tabel 4: Ontwikkeling economische groei Curaçao  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BBP miljard ANG 4197 4399 4643 5072 5136 5283 5439 5608 5634 5654 5642 

Eco Groei nom % 4.8 4.8 5.5 9.2 1.3 2.9 3 3 0.5 0.3 -0.2 

Inflatie 4.1 3.1 3 6.9 1.8 2.8 2.3 3.2 1.3 1.5 -0.5 

Reële eco groei 
% 0.7 1.6 2.5 2.2 -0.5 0.1 0.6 -0.1 -0.8 -1.1 0.3 

Bron: CBS Curaçao 

 

 

 

Tabel 5: Ontwikkeling Arbeidsproductiviteit 2005-2015  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Productiviteit -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -1.7 -1.7 -1.7 -1.6 -1.8 -1.1 -0.5 
Bron: CBS Curaçao / IMF country report 2014 

 

Als gevolg hiervan doet zich een paradoxale situatie voor: 

Nauwelijks reële economische groei, doch een behoorlijke 

banengroei. 

Hoe valt dit te verklaren? 
 

Een aantal deskundigen waaronder econoom Rob van den Bergh (vide presentatie 

seminar Economenclub nov 2015) acht vermindering van het aantal goed betaalde 

banen gevolgd door toename van creatie van banen waar de salarissen stukken lager 

liggen de meest waarschijnlijke verklaring van dit fenomeen.  

De data uit tabellen  6 en 7 betreffende het verloop van aantal werkenden ingedeeld 

naar economische activiteiten en gemiddelde lonen ondersteunen dit argument echter 

niet ondubbelzinnig. Het aantal banen waar de lonen relatief hoog zijn (utiliteit, 

financiële en communicatie sector) is niet gedaald. In praktisch alle sectoren is het 

aantal banen toegenomen. 

Wat de cijfers wel indiceren is een ontwikkeling van stagnatie en achteruitgang van 

de reële lonen. In reële termen is sprake van een proces van verarming, De welvaart 

vermindert. 

Kennelijk zijn er vanwege de marginale reële economische groei en daling van de 

arbeidsproductiviteit er meer arbeidskrachten nodig om het bruto binnenlands product 

(BBP of GDP) op peil te houden. Deze ontwikkeling duidt op een situatie dat de 

economie zich in een inefficiënte en niet innovatieve toestand verkeert. Mede als 

gevolg hiervan kan worden verklaard waarom werkenden reëel gemiddeld minder 

verdienen en sprake is van daling van de welvaart. 

Cijfermatig blijkt de verarming onder meer uit het volgende. 
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In 2005 bedroeg het BBP ANG 4.197 miljoen. Per capita komt dit neer op ANG 

30.980,-  

In 2015 bedroeg het BBP nominaal ANG 5.642 miljoen.  Omgezet in reële termen 

komt het (gedefleerde)  BBP neer op ANG 4.341 miljoen. Per capita : ANG 27.952,- 

Dit betekent een daling van 9,7% reële BBP per capita. 

 

Een andere indicatie komt uit de Nationale Rekeningen van het CBS: 

In 2005 bedroegen de totale loonkosten ANG 2.022 miljoen. In dat jaar waren er 

51.343 werkenden. De gemiddelde loonkosten per werkende was ANG 45.654,- 

In 2011 bedroegen de totale nominale loonkosten ANG 3.087 miljoen. Omgezet in 

reële termen komen de gedefleerde loonkosten neer op ANG 2.490 miljoen. In dat 

jaar waren er 62.042 werkenden.  De gemiddelde loonkosten per werkende bedroeg 

ANG 40.134,- 

Dit betekent een daling van de gemiddelde loonkosten van 12% of wel de werkenden 

zijn in reële termen in 2011 ten opzichte van 2005 minder gaan verdienen.  

 

Tabel 6: Employed population by Economic activity  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agriculture,Fishing,Mining 404 550 750 696 551   485   241 356 124 

Manufacturing 3583 3592 3649 3935 3899   3947   3960 4269 3771 

Electricity/gas/water 612 820 754 734 728   749   1236 1127 1422 

Construction 3429 4061 4443 4674 4827   4755   4773 3913 4018 

Wholesale/retail 9719 10160 9543 9873 10377   10841   11994 9962 10757 

Hotels/Restaurants 4046 4267 4347 4364 4644   4817   6108 5277 5193 

Transport/Storage 3296 3105 3488 3817 4276   4431   5060 5040 5008 

Financial intermediation 3673 3958 3971 4197 4450   4713   4495 4210 4636 

Real Estatte/renting 4878 5221 5616 6025 6659   7100   6586 5929 6491 

Public Adm/Social Service 4250 4755 4948 4692 5073   5349   4699 4980 4080 

Eduaction 2244 2564 2599 2826 2846   3067   3520 2905 2658 

Health/social work 4362 4555 4463 5039 5352   5916   5308 5752 5997 

Other community 4241 3859 3416 3413 3481   3489   2814 2846 3215 

Private Household 2482 2253 2019 2101 2145   2185   2088 1722 2040 

Extra territories 123 77 64 148 144   197   118 237 185 

NR       56534         497 770 2287 

Total 51342 53797 54049 56535 59463   62042   63495 59295 61823 
Bron: CBS Curaçao Statistische jaarboeken en AKO onderzoeken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

Tabel 7 (bron: Statistisch jaarboek CBS 2012) 

 
 

Het proces van inschakelen van meer arbeidskrachten om dezelfde hoeveelheid eindproducten te 

produceren heeft geresulteerd in toename van de werkgelegenheid. Deze ontwikkeling is evenwel 

gepaard gegaan met een daling van de reële lonen of wel tot achteruitgang van de welvaart. Deze 

verarming  lijkt vooralsnog gelijkelijk verdeeld te zijn  over de sectoren. De hamvraag is hoe lang 

dit proces volgehouden kan worden en of hier sprake is van een sociaaleconomisch gewenste 

situatie. Immers de mondiale ervaring toont aan dat dalende arbeidsproductiviteit en het 

ontbreken van innovatie veelal resulteert in verarming.  

 

Wat ook zichtbaar is (tabel 8), is een ontwikkeling van toenemende tijdelijke banen (282%), 

toename kleine zelfstandigen of wel ZZP’ers (46%)  en afname van aantal werkgevers (35%).  De 

“flexibilisering van de arbeidsmarkt” is, ondanks pogingen om deze al dan niet wettelijk  te 

bemoeilijken, zich toch (automatisch) aan het voltrekken.  

 

Tabel 8: Werkenden naar economische positie Curaçao  

  2005 2006 2007 2008 2009 2011 2013 2014 2015 

Werkgever 1704 1648 1826 1987 2180 2317 1321 1875 1104 

Kl.Zelfstandig 3601 4999 4394 4329 4056 4934 5610 4681 5264 

Loontrek vast 32900 32204 34119 35227 35787 39641 40298 37063 38393 

Loontrek.tijd 3272 4093 3406 3689 3843 8098 7927 7496 9220 

Losse job 6901 4677 5967 6563 5795 5713 7429 6092 6511 

Contract 2511 3944 3992 3963 4209         

Overig 585 485 345 776 711 1339 907 2088 1331 

Totaal 51474 52050 54049 56534 56581 62042 63493 59295 61823 
Bron: CBS Curaçao AKO onderzoeken 
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 Samenvattend kan het volgende worden gesteld: 

- In de periode 2005-2015 was er sprake van groei van het aantal banen en afname 

van de werkeloosheid.  De totale en beroepsbevolking nam toe met respectievelijk  

14,6% en 11,6%. 

- In de periode 2005-2015 was er sprake van marginale reële economische groei 

van gemiddeld 0,5% op jaarbasis.   

De arbeidsproductiviteit daalde in deze periode cumulatief met meer dan 25%. 

- Nauwelijks reële economische groei, doch een behoorlijke toename van banen 

duidt op een paradoxale situatie die zich moeilijk laat verklaren. 

De cijfers wijzen in de richting van dalende reële lonen, in efficiency, gebrek aan 

innovatie kortom achteruitgang van de welvaart. 

De verarming wordt vooralsnog gelijkelijk gedragen door de sector. 

- Tegen de huidige politieke wensen en stroom in is een proces van noodzakelijke 

“flexibilisering”  zich aan het voltrekken ( toename kortlopende arbeidscontracten 

en ZZP’ers). 

 

 Een alternatieve AOV? 

In dit artikel gaan de auteurs de heren Reinald Curiel, Servaas Houden en Koos Oosterwaal* nader in op 

het AOV vraagstuk en dragen alternatieven aan. Deze reflecteren niet noodzakelijkerwijs de visie van de 

VBC m.b.t. dit onderwerp. 

 

Ondanks de beperkte hoogte van de AOV uitkering op Curaçao
1
 stuit de invoering van 

een verplicht pensioen op Curaçao op weerstand. De beperkte economische groei en de 

matige vooruitzichten voor toekomstige economische groei maken additionele 

werkgeverslasten impopulair. Zonder een verplicht levenslang ouderdomspensioen blijft 

het risico echter bestaan dat het huidige probleem van een substantiële daling in 

koopkracht na pensionering niet wordt opgelost.  Ook is het risico erg groot dat Curaçao 

de financiering van de AOV niet meer kan opbrengen omdat dit systeem werkt op basis 

van het omslagstelsel, waarbij de werkenden betalen voor de gepensioneerden en niet 

werkenden. Op 1 maart 2013 werd de premiegrens verhoogd tot ANG 100.000 en werd 

de premie verhoogd tot 15%
2
. Ook werd toen de pensioenleeftijd verhoogd van 60 tot 65 

jaar. Desondanks was in 2015 de ontvangen AOV en AWW premie, in totaal waren de 

baten ANG 349.134.909, ruim onvoldoende om de pensioenen AOV en AWW in 2015 

                                                 
1
 VBC Newsletter mei 2016 

http://www.vbcuracao.com/website/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=67&Ite
mid=57 
 
2
 Site SVB  SVBCur.org/wp-content 
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ten bedrage van ANG 461,480.451, te financieren. Het tekort lopend jaar in 2015 bedroeg 

al ANG 99.068.611
3
.  

Uit de cijfers van SVB blijkt dat de komende jaren door het CBS wordt uitgegaan van 

een stabiliserende bevolking van rond de 150.000 personen. De uitgangspunten geven 

verder aan dat de bevolkingssamenstelling echter wel anders wordt. Door een afnemend 

vruchtbaarheidsratio worden er minder kinderen geboren, de zogenaamde ontgroening. 

Daarnaast worden we in Curaçao net als elders in de wereld ouder. In 1950 werden 

mannen gemiddeld 70.4 jaar oud en vrouwen 81.4 jaar. In 2014 was dit voor mannen al 

gestegen tot 80.1 jaar gemiddeld en vrouwen 84.4 jaar. De zogenaamde vergrijzing. 

Doordat ook het aantal 80 plussers toeneemt, spreekt men ook wel van de dubbele 

vergrijzing. Dit heeft ook een sterk verhogende werking op de kosten van de 

gezondheidszorg die we evenwel in het kader van dit artikel onbesproken laten. Het moge 

evenwel duidelijk zijn dat een en ander een verhogende invloed zal hebben op de premies 

van de BZV en dus ook een toekomstig probleem vormt. Door de ontgroening in 

combinatie met de vergrijzing neemt het aantal werkenden relatief af. In 1965 waren er in 

Curaçao 7 werkenden per AOV pensioengerechtigde. In 2030 is de prognose in het 

rapport dat we dan bij ongewijzigd beleid 2 werkenden zullen hebben per AOV 

gerechtigde. Doordat de werkenden bij het omslagstelsel het totaal van de vereiste AOV 

uitkeringen financieren via de premie zou dat meer dan een verdrievoudiging van de nu al 

forse premie betekenen. Het lijkt reëel de conclusie te trekken dat deze ontwikkeling 

politiek en maatschappelijk zal leiden tot spanningen. Kortom de AOV uitkering staan nu 

al onder druk door het AOV-tekort en in de toekomst zal het AOV-tekort in het beste 

geval niet verder verslechteren maar even zorgelijk blijven. 

Standaard oplossingen zoals het verhogen van de pensioenleeftijd (of de pensioenleeftijd 

afhankelijk maken van de gemiddelde levensverwachting), het verhogen van de premie of 

het verbinden van allerlei voorwaarden aan de uitkering, het conditioneren van de 

uitkering, worden vaak door de politiek aangedragen. Het probleem met deze oplossingen 

is dat bij een wijziging van de bevolkings pyramide of van de balans tussen werkenden 

en niet-werkenden weer nieuwe maatregelen vereist zijn. Conditioneren is vooral in 

                                                 
3
 Site SVB   SVBCur-org/wp-contant/uploads  Jaarverslag 2015 
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Curaçao populair vanwege het idee dat hierdoor “het geld binnen de Curaçaose 

economie” blijft. Dat berust echter op een misverstand. 

Nadelen van conditioneren 

Het conditioneren van de uitkering loopt tegen allerlei issues. In Nederland is geopperd 

om de uitkering te verlagen indien de gepensioneerde in een land met goedkoper 

levensonderhoud verblijft. Gepensioneerden in Marokko en Turkije zouden in dit geval 

een lagere uitkering ontvangen. Maar hoe wordt vervolgens omgegaan met 

gepensioneerden die in duurdere landen wonen? Zwitserland en IJsland zijn standaard 

voorbeelden, maar ook de hoge kosten van gezondheidszorg in Amerika maken dit land 

erg duur voor gepensioneerden: een algemeen prijspeil is misschien niet toereikend en 

een specifiek prijspeil voor ouderen is nodig.  

Ook het argument dat bij een uitkering in het buitenland het geld wegstroomt is 

misleidend: zelfs bij een uitkering binnen Curaçao is er geen enkele garantie dat deze 

gebruikt word voor binnenlandse consumptie. Zelfs al zou dit het geval zijn, dan is het 

onduidelijk of gedwongen binnenlandse consumptie gewenst is. Cycles van “boom en 

bust” worden gestimuleerd zoals de huizen gekte in Ierland en Spanje die achteraf 

ongefundeerd bleken te zijn. Ook leidt gedwongen binnenlandse consumptie tot een 

verzwakking van de concurrentie positie: na de opening van de markten in de jaren 90 

bleek de Oost-Europese en Russische industrie niet in staat was om te concurreren met de 

westerse industrie. Decennia lang gedwongen lokale consumptie had niet geleid tot 

producten die ook wereldwijd konden concurreren. 

Ook loopt het conditionerings idee tegen de gelijkheidsgedachte: gepensioneerden in 

binnen en buitenland hebben beide evenveel bijgedragen aan de pensioenstelsel en 

hebben daarom recht op een gelijk deel. 

Conditionering AOV – fiscale mogelijkheden 

In plaats van conditionering op basis van het woonlandbeginsel toe te passen zijn er ook 

andere mogelijkheden om via conditionering het staatspensioen betaalbaar te houden. 

Een daarvan is de fiscalisering van de AOV waarbij men ook na leeftijd 65 nog premie 

verschuldigd is over het inkomen na pensionering. Een andere optie ook gebaseerd op het 

solidariteitsbeginsel is om de AOV uitkering te verlagen in lijn met het tweede pijler 

pensioen dat via de werkgever is opgebouwd. Er is een mogelijkheid om de AOV 
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uitkering te verlagen met een zeker percentage bijvoorbeeld 20% van het levenslange 

ouderdomspensioen van de pensioengerechtigde. In dit voorbeeld zou een pensioen 

gerechtigde die meer dan 4000 gulden ouderdomspensioen ontvangt geen recht meer 

hebben op een AOV-uitkering.  

De fiscale mogelijkheden betekenen in feite dat de AOV meer het kenmerk krijgt van een 

aanvulling van het inkomen voor mensen die weinig of geen pensioen krijgen. Nadeel is 

evenwel dat personen die tijdens hun werkzame leven hoge premies hebben betaald in het 

uiterste geval helemaal geen AOV uitkering ontvangen. De premie wordt dan in feite een 

solidariteitsheffing. Om de AOV betaalbaar te houden is dit evenwel een de weinige 

mogelijkheden die concreet bijdraagt aan een oplossing om het financieringstekort te 

verminderen, zeker indien dit gecombineerd wordt met een verplicht ouderdomspensioen 

dat via de werkgever wordt opgebouwd. Dat laatste is in Aruba al verplicht. Een 

bedrijfspensioen dat wordt opgebouwd verminderd meteen de druk op de AOV premie en 

heeft daardoor een mitigerend effect op de werkgeverslasten. Bijkomend voordeel is 

daarnaast dat deze maatregelen op korte termijn kunnen worden ingevoerd. 

Conditionering AOV - uitkeringstermijn 

De levensverwachting van gepensioneerden verschilt sterk. De volgende factoren spelen 

een rol: 

1. Geslacht: vrouwen leven langer dan mannen. Dit verschil is zowel van toepassing op het 

tijdstip van geboorte als op pensioenleeftijd; 

2. Opleiding: hoe hoger de opleiding des te hoger de levensverwachting. Factoren als aard van 

het werk (minder lichamelijke belasting, en meer geestelijke arbeid), hoger salaris en 

daardoor meer besteedbaar inkomen voor gezondheidszorg en sport, liggen hierachter. 
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De effecten van zowel het geslacht als het opleidingsniveau zijn significant
4
: 

 Levensverwachting  

 Leeftijd 0 Leeftijd 65 
Opleidingsniveau Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 
Basisschool 74.1 78.9 9.1 13.9 
Middelbare 
school laag 

76.5 78.6 11.5 13.6 

Middelbare 
school hoog 

78.5 84.9 13.5 19.9 

Universiteit 81.4 85.3 16.4 20.3 
Tabel 1: toekomstige levensverwachting bij geboorte en leeftijd 65 

3. Gehuwdheidsstatus5: vrouwen zijn zorgzamer en voorzichtiger dan mannen. Vooral binnen 

een relatie heeft dit een positief effect op het leefgedrag van de man. Denk hierbij aan 

alcohol consumptie en roken. Een 50 jarige gehuwde man leeft gemiddeld 4 jaar langer dan 

een 50 jarige ongehuwde man, terwijl voor vrouwen dit verschil maar 2 jaar bedraagt.  

4. Gedrag (roken/alcohol) en ziektes: ziektes kunnen een substantieel effect hebben op de 

levensverwachting en de behandeling van ziektes kan gedurende de tijd verschillen. Waar 

een HIV patiënt in de jaren 80 nog weinig kansen op overleven had, zijn inmiddels betere 

medicijnen en behandelingen beschikbaar. 

5. Werkend of niet-werkend: werkenden leven gemiddeld langer dan niet werkenden. 

Verzekeraars en pensioenfondsen houden hiermee rekening door op de algemene 

bevolkings sterfte verwachting een correctie aan te brengen. 

De AOV uitkering houdt echter geen rekening met het verschil in levensverwachting 

tussen deelnemers. Hierdoor ontvangt een niet werkende, alleenstaande man met een laag 

opleidings niveau dezelfde uitkering als een hoogopgeleide werkende vrouw. Hier valt 

enerzijds iets voor te zeggen omdat sommige factoren zoals het geslacht niet onder de 

invloedsfeer van deelnemers valt: het is lastig te verdedigen om vrouwen, die een hogere 

levensverwachting hebben, een lagere AOV uitkering te geven dan mannen. Aan de 

andere kant heeft opleidings niveau voor een groot deel te maken met de omgeving waar 

men in opgroeit (wordt studeren gestimuleerd of niet?). Het opleidingsniveau is daarom 

niet een factor waar een persoon volledige controle over heeft, maar dit beïnvloedt wel 

hun carrière verloop, salaris, en hierdoor leefgedrag. De AOV zou daarom ook gekoppeld 

                                                 
4
 OECD, Health at a Glance 2013, 2013 

5
 Andries de Jong, Gehuwden leven langer – het heilzame huwelijk, CBS, december 2002 
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kunnen worden aan opleidingsniveau: mensen met een hoge opleiding, en hierdoor 

hogere levensverwachting ontvangen dan minder uitkering dan mensen met een lagere 

opleiding. 

AOV premie overheveling 

Om de toename in premiedruk voor de werkgevers binnen de perken te houden, kan een 

deel van de premie die momenteel wordt besteed om de AOV uitkeringen te financieren, 

besteed worden om te sparen via de werkgever. Dit heeft verder nog als voordeel dat de 

deelnemer niet al zijn geld via een enkele instantie investeert, maar dit verspreid. Mocht 

het overheidspensioen tegen vallen dan kan het pensioen via de werkgever dit 

compenseren en vice versa. 

De sociale lasten (waaronder AOV premie) drukken op dit moment enorm op het 

inkomen van de werknemers en verhogen de kosten van de werkgevers. Om deze druk 

niet te verhogen en zelfs enigszins te verlichten is AOV premieoverheveling gewenst. 

Hiermee wordt ook een belangrijke stap gezet voor de zeer breed bepleitte wijziging van 

omslagstelsel naar een kapitaaldekkingsstelsel. Hierbij kunnen alle werkenden hun 

“inkomen voor later” vorm geven. Zoals eerder aangegeven zal ons huidig stelsel door de 

demografische werkelijkheden een alsmaar groeiende bijdrage van de overheid vereisen. 

En zelfs eventueel tot een gedwongen gehele inperking van het AOV leiden.  Dit 

betekent zware politieke beslissingen die nodig zijn om een inkomen voor een deel van 

de bevolking te waarborgen. Ongetwijfeld zal dit tot een zware tol ten laste van ’s 

Landskas leiden.  

De voorgestelde (gedeeltelijke) overheveling van premie leidt op korte termijn ook tot 

extra druk op de begroting. Dit kan wellicht gefinancierd worden via het beleggingen van 

deze premies. De overgang naar een aangepast stelsel zal voor de diverse scenario’s  zal 

berekent  en gemodelleerd  moeten worden   om zo te  kunnen bepalen wat de meest 

wenselijke momenten en begrenzingen van de overgang  zijn en hoe dit verder kan 

worden uitgebouwd richting een nieuw en duurzaam stelsel. Ongeacht welk stelsel en 

gekozen wordt er moet door een partij een gat worden gevuld. Voordeel bij 

kapitaalstelsel is dat de premies (lokaal) geïnvesteerd dienen te worden en dus ook 

(gedeeltelijk) aangewend kunnen worden om de overgang van stelsel te financieren 

bijvoorbeeld door het beleggen in staatsobligaties. 
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Solidariteit heeft zijn grenzen 

Het bovenstaande dwingt ons dan ook om de beoogde solidariteit van huidig stelsel te 

evalueren en hiermee ook rekening te houden bij een nieuwe constructie. Gesteld kan 

worden dat de solidariteit ophoudt bij de zekerheidsstelling van het recht op een 

uitkering en de plicht tot een premiebijdrage. De zekerheidsstelling van uitkering staat 

duidelijk op de tocht. Onze huidige AOV stelsel wordt verkocht aan het publiek als zijnde 

een verzekering met “rechten”. De vermeende rechten zijn zeer wankel en niet 

duurzaam. Immers omstandigheden en politieke keuzes zullen deze uitkeringen in de 

nabije toekomst zeer sterk beïnvloeden. Het lijkt dan ook maatschappelijk moeilijk te 

accepteren dat men een pensioenpremie betaalt en hier geen of nagenoeg geen 

uitkering voor terugkrijgt. De ene generatie subsidieert de ander zonder de zekerheid 

dat als de betaler aan de beurt is, er ook voor hem door een volgende generatie zal 

worden betaald.  Hierdoor wordt de solidariteitsmotivatie ondergraven. Mensen die om 

welke reden dan ook onvoldoende middelen tot hun beschikking hebben om na hun 

pensionering in een bestaansminimum te voorzien zullen op een andere wijze geholpen 

moeten worden. Dit is echter meer een sociaal vraagstuk. Een mogelijkheid is dat de 

werkenden dit financieren via  een verplichte basisbijdrage. 

Conclusies 

Het AOV probleem wordt vaak versimpeld weergegeven. Het korten van rechten, het 

opschuiven van de pensioenleeftijd en het conditioneren van de uitkering zijn mogelijke 

oplossingen. Maar er zijn ook andere opties. De tunnelvisie heeft tot gevolg dat meer 

creatievere oplossingen over het hoofd worden gezien. Dit artikel beoogt een aantal 

alternatieve oplossingen aan te dragen die minder in de schijnwerpers staan, zodat het 

(politieke) debat een veel breder perspectief op het AOV vraagstuk zal krijgen. Een 

maatschappelijke discussie zal de diverse scenario’s verder vorm moeten geven waarbij 

de scenario’s die genoemd worden uiteraard ook gemodelleerd en doorgerekend 

moeten worden. 

*About the authors: 
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3.Rapporten 
The Economic Impact Assessment of Curacao International Airport 
André J. Delger

i
  

 

Introduction 

The Curacao International Airport (“Airport”) is the sole airport of the island of Curacao. 

As per 2003, Curacao Airport partners N.V. (“CAP”) is responsible for the development, 

operations, and management of the Airport. Up until 2015, CAP invested over 100 

million USD in upgrading the Airport to support the increasing degree of passengers, 

efficiency and quality and by that added value to the economy of Curacao. An Economic 

Impact Study (“EIS”)
 ii

 analysis has been performed on the current economic impact of 

the Airport as well as the expected future impact of the Airport (2033). In addition, a 

number of scenarios that could have an impact on the Airport’s economic impact have 

been analyzed. 

Economic impact 

The main objective of the EIS is to examine the economic impact on the economy of 

Curacao directly by CAP and indirectly through CAP and the Airport in general. 

Economic impact means the impact on earnings of entities, employment, Gross Domestic 

Product (“GDP”), foreign exchange reserves, government income and expenditure during 

construction, development and operational phase (resulting from investments). The 

determined impact in the EIS are: 

Direct effects: the jobs, profits, wages, turnover, taxes paid etc. attributable to the 

companies providing airport services 

Indirect effects: effects resulting from expenditures (and re-expenditures) of the Airport 

sector companies. When the airport sector purchases goods and services from other 

industries, the economy gets a broader economic boost. 

Induced effects: effects resulting from the re-expenditures of households. Employees of 

companies earn wages that are 

spent on goods and services. 

Besides these impacts, there are 

wider economic impacts, such as 

impacts on the users of the airport, 

and the activities facilitated by the 

Airport. For example the tourism 

sector, international trade, the 

financial sector, etc. All these 

sectors would not exist at this 

level, or be much less efficient 

without the Airport. However, 

tourism does not develop on 

Curacao because of the Airport, 

but because of a good tourism 

product. The Airport is just an 

(essential) facilitator of the tourism sector/product. It can be concluded that the Airport is 

of a disproportionate importance compared to non-island economies. The tourism sector 
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in specific, with the exception of cruise tourism relies fully on air traffic. However, as the 

Airport is just as important as any other type of essential infrastructure (roads, 

communications networks, electricity, etc.), the wider economic impact of the Airport 

cannot be isolated and therefore not be quantified. As such the economics of tourism or 

any of the other sectors is not included in/contributed to the economic impact of the 

Airport.  

 

Direct and indirect Airport related activity 

 

The total direct impact is shown in the table below (figures based on the year 2014): 

 
 

As can be seen from the table, CAP accounts for ANG 71 million of production, ANG 34 

million of added value and 200 jobs (“FYE”). The total direct impact of the airport is 

broader, as there are other companies active on the airport (airlines, ground handling, 

shops, Curoil, government, etc.) that also have a direct impact on the economy and are 

therefore included. The impact of these companies has been estimated based on the 

concession fees/revenue statements provided and the number of airport badges. (The 

estimates have been adjusted for overestimations and double counts). 

As illustrated in the table, in total 1.870 jobs are directly supported by the Airport. The 

next illustration highlights how these jobs are distributed over different airport activities. 

The direct impact of the Airport is divided in ten different subcategories. The Aviation 

sector (local Airlines and employees in local offices of foreign Airlines) are by far the 

largest categories. 
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The jobs included in the different sectors are as follows: 

Aviation services includes the employment of pilots, flight attendants and other airline 

staff of local airlines and general aviation activities. Employees of foreign airlines are 

included as far as they work for local agencies of these airlines. This includes jobs of 

airline employees within the terminal such as check-in agents, gate agents, supervisors 

and the airline’s overhead and sales staff. All staff of local airlines (including staff 

providing ground handling or maintenance and repair services) has been included in this 

category. Aviation services account for 550 jobs at the airport which equals 30% of the 

total direct jobs. 

Ground handling includes the following: jobs in bag room, ramp crew, fueling, airline 

catering, check-in agents and other airline services. Ground handling accounts for about 

240 jobs at the Airport which equals 13% of the total direct jobs. 

Airport & Air traffic control includes jobs in air traffic control and CAP. This category 

accounts for 240 jobs at the Airport, which equals 13% of the total jobs direct jobs. 

Employees working for the Forward Operating Location (“FOL”) at the airport are 

excluded from this category, as they are exempted from tax payments and all goods and 

services are imported form the United States (“US”). 

Food & beverage includes jobs in food and beverage businesses at the Airport such as 

restaurants, kiosks and fast food chains. Food and beverage accounts for 120 jobs at the 

airport, which equals 7% of the total jobs. 

Security includes jobs in airport security, the screening of passengers and baggage and 

other security related services. Security accounts for 90 jobs at the Airport which equals 

5% of the total jobs. 
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Repair and maintenance includes jobs of mechanics and related positions. Only 

independent repair and maintenance providers are included in this sector. Mechanics 

working for airlines are included in the Aviation category. Maintenance workers at Cap 

are included in Airport & air traffic control. This sector therefor only accounts for 10 jobs 

at the airport which equals to 0.3% of all total direct jobs. 

Retail and in-terminal services includes retail and concessions, car rental and any other 

in-terminal services. This includes 100 jobs which accounts for 5% of the total direct jobs 

at the airport. 

Customs, immigration and Other Government includes essential/required services for the 

Airport such as customs, border control, border protection and policing. CAH is included 

in this category. This sector accounts for 230 jobs which equals 12% of the total direct 

jobs. 

Ground transportation includes jobs in ground transportation services such as buses, taxi 

and limousine services. Ground transportation accounts for 100 jobs which equals 5% of 

the total direct jobs at the airport. 

Other includes all jobs that are not included in the sectors above. These are jobs like 

cleaning services. This category accounts for 130 jobs, 7% of the total direct jobs. 

 

Indirect and induced effect of the airport 

The economic impact of the Airport is larger than te direct impacts discussed in the 

previous section. Companies located at the Airport have suppliers and relations that 

create added value, jobs and production on Curacao which would not be possible without 

the Airport. These are the indirect economic impacts of the Airport. Furthermore, there 

are induced economic benefits which can be defined as the expenditures of employees 

from the Airport. The economic impact created by the indirect and induced effects ca be 

added to the direct impact to calculate the total economic impact of the Airport. Induced 

impacts are generally seen as overestimations of the total impact. Employees included in 

the induced impacts would (partially) have other jobs if spending by the (direct + 

indirect) 

employees 

of the 

airport 

would not 

occur. 

However, 

taking into 

account the 

high 

unemploy

ment rates 

on Curacao 

and wider 

economic 

impacts, one might argue that the inclusion of induced impacts gives a good impression 

of the importance of the Airport. 
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The total impact of the Airport equals 10% of the GDP (“Curacao economy”) and 9% of 

total Curacao employment. To bring these numbers into perspective, a comparison to the 

impact of the Refinery offers additional insight on the scale of operations and effect on 

the local economy. According tp the Isla refinery action plan (Plan van Aanpak Isla 

Raffinaderij, 2012), the direct and indirect impact of the refinery on the economy of 

Curacao was estimated at 8,5% added value, an annual 223 million USD in government 

income and 1.000 direct jobs (excluding 500 jobs of suppliers).  

In comparison to the Airport, the total government income from the refinery is 

approximately 3.8 times higher than the total impact of the airport in 2014. Excluding the 

induced impact of the Airport, the added value is estimated at 6.5% versus 8.5% of the 

refinery. The Airport provides approximately 370 additional direct jobs compared to the 

refinery. 

 

Broader economic interest of the Curacao International Airport 

The business plan of CAP includes additional investments of over ANG 180 million to 

grow, upgrade and improve the Airport over the next 18 years, creating (on average) 110 

temporary jobs annually. Almost 50% of this amount is invested in the next 3 years. 

The investments result in an Airport capacity of 3 million passengers. This capacity is 

needed to accommodate the expected passenger grow in the forthcoming years. This 

growth has been analyzed in two scenarios: The MEO and CAP scenario. 
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Average growth MEO scenario

Agriculture, Fishing and mining Manufacturing Gas, water, electricity supply

Construction Trade Hotels&restaurants

Transport and communication Financial intermediation Other real estate activities

Public administration and defence Education Health

Other services Domestic Services Total pax

Tourism Local Transfer  
The MEO scenario is based on the average economic growth in the past 20 years. The 

above figure shows the expected growth path per sector and on passenger numbers for the 

Airport. 

Total impact 2033 MEO scenario

CAP (direct) Other companies (direct) Indirect impact Induced impact Total impact % of economy 

In million of USD

Production 60 437 208 303 1,008 -                      

Added value 29 155 115 155 454 14.7%

Employment (FYE) 300 2,520 2,080 3,840 8,740 13.8%

Government income 13 21 21 32 87 9.7%

Balance of payments 24 152 (28) (119) 29 -                       
As illustrated in the table above, the basic MEO scenario portraits and added value of 

14.7% to GDP in 2033.  
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Business plan CAP
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The CAP scenario is based on the CAP business plan, including a different growth path 

on passengers. This forecast is based on the estimates provided by an independent third 

party and the growth expectations of the ACI (Airport Counsel International). The growth 

of the Airport in this scenario is estimated to handle just over 2.8 million passengers in 

2033.  Growth has been translated to ‘needed economic growth’ of the tourism sector and 

the average economic growth of other sectors taking into account the forecasted tariffs 

and profits. 

Total impact 2033 CAP scenario

CAP (direct) Other companies (direct) Indirect impact Induced impact Total impact % of economy

In million of USD

Production 65 479 224 321 1,089 -                      

Added value 31 170 128 167 496 15.6%

Employment (FYE) 240 2,770 2,250 4,030 9,290 14.7%

Government income 21 22 23 34 100 11.1%

Balance of payments 10 171 (29) (126) 26 -                       
The basic CAP scenario provides a slightly more positive forecast of the economic 

impact of the Airport, by a growth from added value from current 10% to 15.6% in 2033, 

and a total of direct jobs of 2.770 in 2033 (total impact 9.290 jobs or 14.7% of the total). 

In addition to the base scenario, CAP also considered the sensitivity analysis by the 

potential impact of three major possible economic growth scenarios: 
 The development of Eastpoint 
 Expectations of the Tourism Master Plan 2015-2020 
 The development of the Airport City  
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If one or all of these scenarios might materialize, CAP must act on those with an adjusted 

investment planning and adjust its business plan to these potential economic and 

operational impacts on passenger and traffic numbers. 

 

Scenario summary CAP including sensitivity 

Direct Indirect Induced Total Direct Indirect Induced Total % of economy

Year: 2014

Base scenario 1,870         1,350    2,540     5,760   121                   78              110            309      10%

Year: 2033

CAP 3,010         2,250    4,030     9,290   202                   128            167            496      16%

CAP + Eastpoint 3,400         2,540    4,550     10,490 228                   144            188            561      18%

CAP + TMP 3,070         2,290    4,100     9,460   206                   130            170            506      16%

CAP + Airport City 3,250         2,430    4,340     10,020 218                   138            180            535      17%

Employment GVA (mio USD)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eastpoint: The development of Eastpoint, the largest undeveloped, unspoiled and 

privately owned area on Curacao, will have a significant impact on the Airport activities. 

The development plan offers space for 19,000 residential units and 2,400 hotel rooms. 

When and if the Eastpoint development is completed, and estimated annual 170,000 
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additional tourists are expected to visit the island and 8,500 new inhabitants of Curacao 

are expected to settle in this area.  

This will lead to an expected additional annual passenger number of 375,000. In terms of 

employment an additional 400 direct jobs at the Airport. Considering further indirect and 

induced impacts, over 1,200 Airport related jobs and ANG100-125 million General 

Value Added (GVA)).  

 

Tourism master plan 2015-2020: The efforts included in the Tourism Master plan 

(“TMP”) are expected to lead to an additional 146,000 tourists in 2020. These efforts 

consist mainly of promotional activities abroad, adjusting regulations facilitating 

initiatives from the hospitality sector and stimulating private investments, and investing 

in human capital. 

The effect on the Airport include 60 additional jobs and ANG 18 million GVA created in 

this scenario 

 

The Airport City: The third scenario incorporated in the analysis is a high level analysis 

of the development of an Airport City. This development is not part of the existing 

concession agreement with CAP, as it is related to the areas (“Area B and C”) directly 

surrounding the current CAP concession area (Area A).  The investment is expected to 

require a 3.6 billion ANG of investments and result in an annual 2.2 billion ANG value 

added, if the plan would be completely developed. (Note: this is an expert estimation, 

there is no underlying detailed study available validating this estimation). 

The current Airport City plan includes amongst others the development of a new business 

park, a free zone, logistic zone, a spaceport, two hotels, a university campus and an event 

stadium. 

With regards to the Airport (Area A), an additional 224,000 passengers are expected 

annually from these developments. In terms of employment over 200 direct jobs at the 

Airport are created, ANG 70-90 million GVA will be generated. This does not include 

the Airport City itself, but the effect on the Airport as defined of only the direct Airport 

activities related to the operations coordinated by CAP (Area A).  

 

Conclusion 

In conclusion, the Airport is of a significant importance, as expected for an island-

economy. The majority of sectors in the local economy rely either directly or indirectly 

on the existence of the Airport. The tourism sector in specific.  

Development of all sectors is of major importance to the potential growth of both the 

total economy as well as the required development of the airport. CAP is projecting on 

such a development by significantly investing in the development of the airport, being 

able to facilitate such growth up to a level of 3 million passengers. 

In the basic scenario and growth projection, the importance of the airport for the Curacao 

economy will grow from a current 10% of an expected 15% impact on the total economy 

of Curacao. In size comparable to the total direct impact of the refinery. 

If needed and if one or all of the alternative scenarios considered, will be realized, CAP 

will have to adjust its development and investment plans in order to facilitate that bigger 

growth for Curacao.  
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4.(Nieuwe)Wetgeving 

 
Beknopt overzicht recente (initiatief) wetsvoorstellen/aanpassingen op sociaal-

economisch gebied welke door de Regering dan wel als initiatief ontwerp van de Staten 

aan de wetgevende macht ter behandeling zijn aangeboden en waar de SER advies over 

dient uit te brengen (periode juli t/m augustus 2016). 

 

In de betreffende verslagperiode zijn er geen ontwerp landsverordeningen ter advisering 

aan de SER aangeboden. 
 

5.ECONOMIC INDICATORS  
 

 

Foreign Exchange Position (x mln) :   July 2016 : NAƒ 2,648 

definition  IMF                                     July 2015 : NAƒ 2,521 

Import coverage (months)                    July 2016 : 4.8 

 

 

Consumer Price Index (Oct 2006 = 100)      June 2016    :123.2 

                                                                       June 2015    :123.8 

                                                                       Change        : - 0.5 

Average inflation past 12 months                                      : - 0.4 % 
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Population and Employment 

Curaçao                                             :     2015                         2014 

Total population                                    155,302                    153,234  

Employed population                              61,823                      59,295 

Unemployed population                            8,198                       8,555 

Labor Force                                             70,021                     67,850 

Unemployment rate                                  11.7%                        12.6% 

 

 

Stay over tourism no of visitors        :   June  2016 year to date : 224,731 

                                                               June  2015 year to date : 221,359 

                                                               Change    : 2 % 

 

 

Cruise tourism no. of passengers      :  June  2016 year to date:281,769 

                                                             June  2015 year to date :318,523 

                                                             Change: - 12 %  

 

 

Stay over nights                                    June  2016 year to date: 1,758,827 

                                                              June  2015 year to date: 1,890,352 

                                                              Change: - 7% 

 

 

Shipping                                            : Jan - June 2016            Jan – June 2015 

Freight                                                           511                              483 

Tanker                                                           503                              584 

Cruise                                                            134                              147 

Others                                                            178                              136   

 

  

                                                               Jan- May 2016          Jan-May 2015 

Cargo movements, metric tons 

Unloaded                                                  247,215                      237,695 

Loaded                                                       82,468                         83,140 

 

                                          

                                                                  July  2016              July 2015             

Total companies Commercial Register  

Local                                                          24,126                        24,687 

International                                               13,786                        13,628 

Total                                                           38,912                        38,315 
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Source: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Central Bureau of Statistics,  

             Curaçao Tourism Development Foundation, Curaçao Port Authority, MEO,  

             CHATA, Chamber of Commerce Curaçao 

 
 


