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1.EDITORIAL 
Het besluit van de Regering om het pakket “modernisering fiscale faciliteitenwetgeving” 

aan de Staten ter behandeling aan te bieden is een goede en positieve ontwikkeling. 

Hopelijk dat het Parlement haar goedkeuring hieraan hecht. Immers zowel lokale als 

regionale/internationale ontwikkelingen tonen aan dat een aantrekkelijk “fiscale 

incentive” pakket voor ondernemingen ten behoeve van stimuleren van duurzame 

economische groei een noodzaak is.  

Deze stelling wordt onder meer bevestigd door onze eigen ervaringen o.a. toerisme  

(hotelbouw), olieraffinage en internationale financiële dienstverlenende activiteiten, doch 

ook door Puerto Rico.  

In 2006 heeft het Amerikaanse congres het besluit genomen om het toen bestaande 

fiscale faciliteiten regime niet langer te verlengen. Het gevolg van dit besluit is een 

economische recessie/depressie die al negen jaar duurt. De krimpende economie heeft 

geleid tot grote werkeloosheid, daling van inkomen, enorme emigratie, kortom tot 

(grote)armoede en uitzichtloosheid. 

Puerto Rico kan haar verplichtingen die voortkomen uit de schulden die anno mei 2016 

opgelopen zijn naar $ 72 miljard niet langer nakomen. Zo kon een schuld van $ 422 

miljoen op 2 mei 2016 niet worden afgelost en het ziet er niet uit dat er financiële 

middelen zullen zijn om een schuldbedrag van $2 miljard dat in juli 2016 moet worden 

voldaan aan de crediteuren te vereffenen. 

Vele nieuwsmedia hebben over de alsmaar verslechterende economische situatie van 

Puerto Rico bericht. Onder ander heeft de Volkskrant op 3 mei 2016 een artikel hieraan 

gewijd. De inhoud hiervan is in deze editie van de Newsletter opgenomen. 
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Gebrek aan voldoende (duurzame) economische groei manifesteert zich ook in andere 

landen in regio. Zo blijkt uit een op 21 mei j.l. gepubliceerd artikel in de Caribbean 

Journal dat Jamaica economische groei als prioriteitspunt heeft opgevoerd. Het eiland 

heeft te kampen met inconsistente en te geringe economische groei. Interessant is om de 

redenen te vernemen waarom deze ongewenste ontwikkeling zich voordoet. Kort 

samengevat is dit volgens de auteur te wijten aan het feit dat (nog) niet voldaan wordt aan 

de voorwaarden om tot gezonde structurele economische groei te komen. Zo worden 

investeringen niet gestimuleerd (ontmoedigd door hoge belastingen), wordt onproductief 

werk beloond via de vigerende arbeidswetgeving met als gevolg lage 

arbeidsproductiviteit en is sprake van hoge criminaliteit. Deze situatie leidt tot emigratie 

van de beste potentiële personen (braindrain). Voor verdere details vide het in deze editie 

opgenomen artikel over Jamaica. 

 

Bovenstaande ontwikkelingen zijn niet onbekend voor Curaçao en kunnen gezien worden 

als een bevestiging van de vraag waarom duurzame economische groei hier te lande zo 

moeizaam van de grond komt. 

Het is duidelijk dat gewerkt moet worden aan het verbeteren en aantrekkelijk maken van 

het investeringsklimaat.  

De VBC herhaalt de in haar opinie voornaamste knelpunten die opgelost moeten worden: 

- Aanpak van de verstikkende bureaucratie; 

- Costs of doing business/concurrentiepostie; 

- Flexibele markten; 

- Fiscaliteit (switch van direct naar indirect en concurrerende tarieven); 

- Leefklimaat ( Onderwijs, gezondheidszorg/pensioen en veiligheid); 

- Actief immigratiebeleid; 

- Tripartiete samenwerking/coalition of the willing; 

In het kader van het verkiezingsjaar zou het goed zijn indien de politieke partijen die aan 

de verkiezingen gaan deelnemen het electoraat informeren hoe zij deze “bottlenecks” 

gaan aanpakken. Wat is hun visie en welke maatregelen gaan genomen worden om deze 

punten effectief op te lossen? 

 

 2.ECONOMIE 
 Verplicht pensioen op Curaçao? 

 

In dit artikel wordt het onderwerp (verplicht) 2
de

 pijler pensioen nader belicht door de 

heren Reinald Curiel, Servaas Houben en Arie Slottje*. De inhoud van dit artikel 

reflecteert niet noodzakelijkerwijs de visie van de VBC m.b.t. dit onderwerp.  

 

Sinds 2012 is er in Aruba nieuwe wetgeving die pensioenopbouw in de 2
de

 pijler 

verplicht: zelfs tijdelijke arbeidskrachten bouwen onder deze regeling pensioen op. 

Initiatieven voor een soortgelijke opzet op Curaçao zijn tot dus ver gestrand. In dit artikel 

beargumenteren de auteurs dat ondanks de lastige economische omstandigheden, ook een 

verplicht 2
de

 pijler pensioen goed voor Curaçao zou zijn. 
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Curaçao 1
ste

 pijler pensioen: geen vetpot 

 

Het eerste pijler pensioen is lange tijd op Curaçao erg beperkt gebleven. Het is de 

afgelopen 10 jaar flink gestegen maar in vergelijking met westerse landen is het nog altijd 

beperkt. Een volledige AOV opbouw (voor mensen die tussen leeftijd 15 en 60 voltijd in 

Curaçao hebben gewoond) bedraagt 862 gulden. Dit bedrag is al een aantal jaren niet 

aangepast vanwege het uitblijven van reële economische groei. Een toeslag is van 

toepassing voor gehuwden, waarvan de partner nog geen pensioen ontvangt, onder een 

bepaalde inkomens limiet. In vergelijking met het eerste pijler pensioen in Nederland 

blijft de eerste pijler in Curaçao beperkt (zie figuur 1): 
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Figuur 1: historische AOW/AOV uitkeringen Nederland en Curaçao 

Echter, om de waarde van het staatspensioen in te schatten, moet ook het koopkrachtpeil 

worden meegenomen. Een van de mogelijke manieren om dit te doen, is de waarde van 

het staatspensioen te vergelijken met de armoede grens. In Nederland bestaat een 

duidelijke link tussen het minimum netto loon en de AOW uitkering: gehuwden 

ontvangen tijdens pensionering 50% van het minimum netto loon, en ongehuwden 70% 

van het minimum netto loon (zie figuur 2): 
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Figuur 2: verhouding AOW uitkering gehuwd en ongehuwd Nederland 

In Curaçao is de uitkering niet gekoppeld aan het minimum loon of de persoonlijke 

situatie van de gepensioneerde. Net zoals in Nederland bestaan er verder verschillende 

definities van de armoede grens: van de minimale basisbehoeften of absolute 

armoedegrens waarin in voedsel, kleding, onderdak en zorg wordt voorzien tot een 

sociale armoedegrens waarin ook aspecten als mobiliteit worden meegenomen. Voor 

Curaçao en Nederland leidt dit tot het volgende beeld voor een huishouden van 2 

gepensioneerden (zie tabel 1): 

 

 jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nederland 
(€) 

1ste pijler pensioen (2 
volwassenen) 

 1,424  1,454  1,479   1,571   1,524   1,599   1,619   1,633   1,670  

Armoedegrens (2 
volwassenen) 

 1,512  1,541  1,558   1,588   1,626   1,673   1,702   1,714   1,726  

wettelijk minimum loon 
(40-urige werkweek) 

 1,357  1,399  1,416   1,435   1,456   1,478   1,495   1,508   1,525  

Curaçao 
(ANG) 

1ste pijler pensioen (2 
volwassenen) 

 1,348  1,452  1,600   1,636   1,668   1,724   1,724   1,724   1,724  

Armoedegrens (2 
volwassenen) 

 1,568  1,631  1,659   1,705   1,746   1,801   1,825   1,853   1,844  

wettelijk minimum loon 
(40-urige werkweek) 

 1,101  1,168  1,265   1,305   1,331   1,374   1,374   1,412   1,420  

Tabel 1: pensioen en armoedegrens Nederland en Curacao 

Net zoals in Europa is er ook op Curaçao onenigheid over de hoogte van de 

armoedegrens: een studie van CBS Aruba, dat een iets hoger maar vergelijkbaar 

welvaartsniveau heeft, kwam uit op een armoedegrens die twee maal zo hoog. Kennelijk 

is het niveau van de armoedegrens erg gevoelig voor de onderliggende aannames. Er is 

helaas geen informatie beschikbaar over de spaarquote op Curaçao waaruit wellicht zou 

blijken dat mensen op andere manieren sparen om rekening te houden met beperkt 

overheidspensioen. Tabel 1 toont echter wel aan dat net zoals in Nederland, het eerste 

pijler pensioen op Curaçao geen vetpot is, waardoor extra bijsparen in de 2
de

 pijler geen 

overbodige luxe is. Dit verklaart wellicht ook waarom een relatief groot deel van 
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pensioendeelnemers op Curaçao waarde hecht aan hun Defined Benefit regeling (DB), 

omdat het 1
ste

 pijler pensioen maar net in de basis behoeften voorziet. 

 

Vergrijzing 

 

De wereldwijde trend van langer leven heeft ook zijn intrede gedaan op Curacao. De 

verschillende onderzoeken van het CBS en consultants zoals Buck en Milliman 

onderstrepen dat mensen langer leven. Buck heeft zowel in 2012 en 2014 een sterfte 

onderzoek verricht waarbij de trend over de laatste 10 jaar werd meegenomen. Uit dit 

onderzoek blijkt dat gedurende de periode 2002-2012 de leeftijdsverwachting van een 

nuljarige man met 2 jaar is gestegen, en een nuljarige vrouw met 3 jaar. Het onderzoek 

van 2014 bevestigde de trend van het langer leven. Curacao gaat hierdoor dus mee in de 

trend van langer leven die ook al in het Caribische gebied geconstateerd is. 

Verder verandert ook de bevolkingspiramide. Het arbeidskrachten onderzoek Curacao 

2016 liet ook de volgende wijzigingen in populatie zien over de laatste 3 jaar (zie tabel 

2): 

 

 

 Absolute aantallen Procentuele stijging 

Leeftijds 
groep 

2013 2014 2015 2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

0-14  29.341   29.450   29.789  0,4% 1,2% 
15-24  19.312   19.531   19.682  1,1% 0,8% 
25-64  81.796   82.741   83.480  1,2% 0,9% 
65+  22.349   23.124   24.020  3,5% 3,9% 

Tabel 2: bevolkingssamenstelling Curacao 

Tabel 2 laat zien dat de toename van 65+’ers niet wordt opgevangen door een 

soortgelijke stijging in het werkende deel van de bevolking. Hierdoor komt enerzijds de 

betaalbaarheid van het staatspensioen, en andere sociale voorzieningen in het gedrang, en 

anderzijds wordt het steeds lastiger voor pensioenfondsen en verzekeraars om de balans 

tussen uitkeringsgerechtigden en premiebetalers te vinden.  

 

Huidig pensioenlandschap  

 

Huidige argumenten en weerstand tegen invoering van een verplicht pensioen als 

invulling van de tweede pijler komen zowel van de werkgeverszijde als van de 

werknemerszijde. De “cost of doing business” stijgt zonder een directe stijging in 

productiviteit. Immers de huidige premiedruk voor staatspensioen bedraagt 15% van het 

inkomen van de werknemer waarvan 9% ten laste van de werkgever komt.  

De werknemer ziet zijn huidige directe inkomen/koopkracht dalen. De verschuiving ten 

gunste van een toekomstige inkomen is weinig populair, mede omdat dit denken 

vooralsnog niet past in de bestaande cultuur. Het pensioenbewustzijn op Curacao is laag 

en nodige educatie en informatie is nodig om het verplichte pensioen geaccepteerd te 

krijgen. Daarnaast dient een mogelijke discrepantie tussen cash-out en cash-in goed te 

worden uitgelegd. Door regelgeving zou deze discrepantie in een vooraf bepaalde 

bandbreedte moeten worden gedirigeerd. 
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Meer bewustwording van zowel werkgever als werknemer dat het hier gaat om een 

verdeling van huidig inkomen en inkomen na pensionering is vereist. Dan zouden 

loonsverhogingen middels een verdeelsleutel voor een deel toegewezen kunnen worden 

aan toekomstige inkomen en uitgesteld loon.  

 

Reikwijdte zorgplicht werkgever en staat 

 

Zorgplicht is een containerbegrip dat zoveel kan omvatten dat definiëring eigenlijk 

onmogelijk lijkt. Echter, op het gebied van pensioen geldt voor de overheid dat de 

politiek omschrijft wat er wel en niet onder valt. Dit gebeurt allemaal in het kader van de 

Trias Politica oftewel de scheiding der machten (Wetgevende, uitvoerende en rechtelijke 

macht). Of alle toezeggingen wel of niet in klinkende munt worden omgezet kan van veel 

factoren afhankelijk zijn. Denk daarbij aan financieringstekort, politieke (on)wil etc. 

Kortom, zorgplicht van de overheid voor pensioen is feitelijk niet bestaand. Het komt pas 

tot leven wanneer de politiek wettelijk iets geregeld heeft, dat dan door de overheid 

uitgevoerd moet worden.  

Scherper is de zorgplicht geregeld voor de werkgever. In artikel 7:611 van het Burgerlijk 

Wetboek is bepaald dat de werkgever en werknemer zich als een ‘goed werkgever’ en 

‘goed werknemer’ moeten gedragen. Het gaat hierbij dus om een zeer vage norm. Deze 

norm zou zonder uitleg daarvan door de rechter tot veel interpretatieverschillen kunnen 

leiden. Jurisprudentie heeft ervoor gezorgd dat het begrip goed werkgeverschap ruim 

dient te worden geïnterpreteerd. Zorgplicht betekent voor de werkgever dat hij een 

werkplek creëert om veilig en goed te kunnen werken. Hiermee wordt voorkomen dat 

werknemers tijdens- en bij hun werkzaamheden schade lijden. Een goed werkgever 

neemt dus veiligheidsmaatregelen op het werk. Echter goed werkgeverschap kan in een 

breder perspectief worden geplaatst. Het kan dan worden beschouwd als het gedrag van 

werkgevers dat optimaal rekening houdt met de belangen en gevoelens van werknemers, 

vanuit de overtuiging dat dit voordeel heeft voor allen. Daar staat natuurlijk goed 

werknemerschap tegenover. Dit is het gedrag van werknemers dat optimaal rekening 

houdt met de belangen en gevoelens van de werkgever, ook vanuit de overtuiging dat dit 

tot voordeel leidt van allen. 

Dit klinkt allemaal erg idealistisch, want vanuit de historie is er toch altijd een 

belangentegenstelling tussen werkgevers en werknemers aan de orde geweest. Dit klopt, 

maar onderzoek van TNO (2006) toont aan dat bedrijven winst halen uit goed 

werkgeverschap en goed werknemerschap. In het onderzoek is ook aangetoond dat het 

niet alleen leidt tot een betere gezondheid en inzetbaarheid van werknemers, maar ook tot 

een hogere productiviteit en minder uitstroom van werknemers. Het effect van goed 

werkgeverschap leidt tot goed werknemerschap en omgekeerd. Zorgplicht is dus geen 

liefdadigheid. Pensioen kan een instrument zijn om het goed werkgeverschap te tonen. 

Huidige economische omstandigheden 

 

Sinds de schuldsanering van 2010, is de economische groei van Curaçao erg beperkt 

geweest over de afgelopen paar jaar (zie tabel 3): 
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Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161 

BBP groei 1.6 -0.9 -1.6 -1.5 1.4 1.3 1.7 1.2 1.3 
Inflatie 4.6 0.7 3.2 4.6 4.0 2.5 1.9 -0.5 0.8 
Werkloosheid - 12.2 - 11.5 - 9.2 - 11.7  

Tabel 3: groei Curaçao 2008-2015 

Door de beperkte historische groei, en verwachte beperkte groei is er daarom weinig 

“appetite” bij werkgevers om op dit moment een extra “employee benefits” te creëren. 

Van de andere kant is pensioen uitgesteld loon, en is het vraagstuk meer of de werknemer 

dit loon nu wil ontvangen, of op een later tijdstip. Wat de situatie verder vermoeilijkt zijn 

de lage rendementen: sinds de schuldsanering van 2010 worden alle staatsobligaties door 

Nederland opgekocht, met als gevolg een significante daling in het rendement (zie tabel 

4): 

 

Looptijd 15-
10-

2010 

FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 

10 5.35% 2.54% 2.35% 1.58% 2.39% 0.71% 0.76% 
20 5.65% 2.86% 2.64% 2.17% 2.85% 1.28% 1.40% 
30 6.00%  2.50% 2.25% 2.82% 1.49% 1.54% 

Tabel 4: rendement op ex-NA staatsobligaties 

Het lagere rendement vereist of een hogere premie inleg van werkgever en werknemer of 

een lagere pensioenbehoefte of een ander bestedingspatroon, waarbij minder 

geconsumeerd wordt en meer gespaard. 

 

Toekomstige economische omstandigheden 

 

Alhoewel er geen formele data zijn rondom prognoses, blijkt uit gesprekken en 

interviews met mensen uit het bedrijfsleven dat voor de komende jaren niet veel groei 

wordt verwacht. Het CBS meet twee maal per jaar de gevoelstoestand bij het Curaçaose 

bedrijfsleven door middel van de conjunctuur enquête. Hierbij worden steekproefsgewijs 

een verscheidenheid van bedrijven benaderd, van eenmanszaken tot grotere 

ondernemingen. De enquête bestaat enerzijds uit objectieve meetcriteria zoals omzet 

mutaties en bedrijfsresultaten, en anderzijds uit meer subjectieve indicatoren over het 

huidige investeringsklimaat, en verwachtingen en vertrouwen in de toekomst. Qua 

investeringsopties is er de laatste 4 jaar een constant beeld, hetgeen duidt dat er weinig 

progressie is geboekt. Het vertrouwen in de economie daarentegen is in de eerste jaren 

gedaald en daarna gestegen. De meeste bedrijven blijven pessimistisch over het 

investeringsklimaat. Bedrijfsresultaten en omzet blijven pover, en ook de verwachtingen 

voor 2016 zijn pessimistisch. 

 

Overige uitdagingen 

 

                                                 
1
 Voorspelling Centrale Bank Curacao en Sint Maarten 
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Risico spreiding op Curacao is lastig omdat de bevolking van het eiland relatief beperkt 

is, waardoor het lastiger is om risico’s met elkaar te delen: niet alleen zijn 

pensioenfondsen en verzekeraars gevoeliger voor uitschieters, maar ook heerst er vaak 

het idee dat de polishouder nooit minder wil terugkrijgen dan de premie inleg, terwijl een 

van grondslagen van verzekeren is dat mensen bereidt zijn meer premie te betalen om 

uitschieters het hoofd te kunnen bieden. Een manier om pensioen aantrekkelijker te 

maken is om de werknemers inleg te verdubbelen en dit fiscaal te faciliteren. Eigen 

pensioen in de derde pijler wordt reeds fiscaal gefaciliteerd en de huidige aftrek van ANG 

1.000 wordt verhoogd naar ANG 5.000. Een andere oplossing voor het betaalbaar houden 

van pensioen is om de pensioenleeftijd te verhogen zodat de premielast beperkt wordt. 

Deze oplossing vereist wel dat er werk voor ouderen is, en dat bedrijven naar passend 

werk zoeken zoals “mentoring”, coaching en projectwerk. 

 

Conclusie 

 

De conclusie dat Defined Benefit (DB) pensioen op termijn onbetaalbaar is op Curaçao, 

en deelnemers daardoor tevreden moeten zijn met Defined Contribution (DC) is iets te 

kort door de bocht. De lage rendementen en hogere levensverwachtingen dwingen 

werknemers en werkgevers kritischer de elementen van “employee benefits” onder de 

loep te nemen en een keuze te maken tussen huidig en uitgesteld loon. Vanwege de 

beperkte uitkering in de eerste pijler, is het idee om meer “employee benefits” toe te 

kennen aan pensioen voor Curaçao geen verkeerde gedachte. Hoewel de economische 

vooruitzichten somber zijn, kan dit juist een goed moment zijn om verplicht pensioen in 

te voeren: de bevolking is bewust geworden dat langer leven ook op Curaçao plaatsvindt 

en de economische crisis heeft mensen ertoe gedwongen om hun bestedingspatroon te 

herzien en minder te consumeren, en relatief meer te sparen. Om pensioen in de 2
de

 pijler 

succesvol in te voeren, is echter wel een open en eerlijke dialoog nodig waarin 

werknemers bereid zijn om een deel van hun huidige loon aan te wenden voor uitgesteld 

loon, en werkgevers om te erkennen dat hun zorgplicht ook na pensionering van 

toepassing is. 
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 Statistische informatie Ministerie Justitie 
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ontwikkeling van de criminaliteit almede het immigratiegebeuren bekend gemaakt. 

mailto:a.slottje@tiscali.nl
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Hieronder een overzicht van deze gegevens: 

 
 

 
Bron: Ministerie van Justitie Curaçao 

 

 

 
Bron: Ministerie van Justitie Curaçao 
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Bron: Ministerie van Justitie Curaçao 

 

 

 
Bron: Ministerie van Justitie Curaçao 
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Bron: Ministerie van Justitie Curaçao 

 

 

 
Bron: Ministerie van Justitie Curaçao 
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Bron: Ministerie van Justitie Curaçao 

 

 

 

 
Bron: Ministerie van Justitie Curaçao 
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DATA IMMIGRATIE 

 

 
Bron : Ministerie van Justitie Curaçao 

 

 

 
Bron: Ministerie van Justitie Curaçao 

 

 

 
Bron: Ministerie van Justitie Curaçao 

 



15 

 

3.RAPPORTEN 
 

 Financiële problemen Puerto Rico 

 

De ervaring, zowel lokaal als die van de regio, toont aan dat een aantrekkelijk “fiscale 

incentive” pakket ten behoeve van stimuleren van duurzame economische groei een 

noodzaak is.  

Onder meer blijkt dit uit de recente ontwikkelingen die in Puerto Rico voltrekken. In 

2006 besluit het Amerikaanse congres om de toen bestaande fiscale faciliteiten wetgeving 

af te schaffen. Het gevolg hiervan was een economische recessie/depressie die al negen 

jaar duurt. De krimpende economie heeft geleid tot grote werkeloosheid, daling van 

inkomen, enorme emigratie, kortom tot armoede. 

Vele nieuwsmedia hebben over de alsmaar verslechterende economische situatie van 

Puerto Rico bericht. Onder ander heeft de Volkskrant op 3 mei 2016 een artikel hieraan 

gewijd. De inhoud hiervan wordt hieronder weergegeven: 

 

Puerto Rico kan schulden niet langer betalen 
Volkskrant, 3 mei 2016 

Wat de Kanaaleilanden en het eiland Man zijn voor Groot-Brittannië, was Puerto Rico tot 

voor kort voor de VS: een autonoom belastingparadijs binnen de eigen landsgrenzen. 

Maar onder grote druk van Washington besloot het Caribische eiland de fiscale 

faciliteiten af te schaffen. Nu is Puerto Rico failliet, hoewel het officieel nog niet zo heet. 

Maandag 2 mei  was Puerto Rico niet in staat aan zijn financiële verplichtingen te 

voldoen en bleef het in gebreke bij het aflossen van 422 miljoen dollar (365 miljoen euro) 

aan bestaande schulden. Gouverneur Alejandro García Padilla zei in een radioboodschap 

dat de regering blut is. Er is niet eens meer geld om benzine te kopen voor de politie-

auto's van het eiland. 

72 miljard dollar schuld: 

De gedupeerde schuldeisers zijn voornamelijk Amerikaanse beleggers als 

pensioenfondsen, gemeentefondsen en ook hedgefondsen die gemakshalve als gieren 

worden aangeduid. Zij hebben in het verleden de staatsobligaties gekocht vanwege de 

hoge couponrente van 8 procent. Maar nu is de waarde van de obligaties al gedaald tot 65 

procent van de hoofdsom. Beleggers gaan ervan uit dat een deel van de vordering 

oninbaar is. 

 

In juli zal Puerto Rico een nieuwe aflossing moeten doen van 2 miljard dollar. Het lijkt er 

niet op dat het land dan weer nieuwe middelen zal hebben. In totaal kampt Puerto Rico 

met een schuld van 72 miljard dollar - een enorm bedrag voor een arm eiland met een 

vergrijzende bevolking van nog geen 3,5 miljoen zielen. 
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Unincorporated territory 

Puerto Rico heeft een ingewikkelde status: unincorporated territory. Het valt onder het 

bestuur van de VS, maar behoort niet tot het grondgebied van het land, net zoals Guam, 

de Amerikaanse maagdeneilanden, Midway en Amerikaans-Samoa. Het is geen staat en 

de mensen stemmen ook niet mee tijdens de presidentsverkiezingen. Ook stuurt het een 

eigen ploeg naar de Olympische Spelen. Het kan geen beroep doen op 

beschermingsprocedures tegen bankroet zoals de staat Californië of de stad Detroit. Ook 

is maar een beperkt beroep mogelijk op steun van het Amerikaanse congres. 

Oproep van gouverneur Padilla aan het Amerikaanse Congres :  

“Nu mogen jullie ons niet in de steek laten” 

Dat congres besloot in 2006 dat bedrijven op het eiland niet langer waren vrijgesteld van 

federale belastingen. Tot dan toe was Puerto Rico een aantrekkelijke vestigingsplaats 

voor bedrijven - met name in de farmaciesector - die daar hun hoofdkantoor hadden. 

Daarna verhuisden ze bijna allemaal naar lage lonenlanden in de rest van het Caribisch 

gebied. Vervolgens ging het bergafwaarts met het land. Het bbp is sinds 2006 met 14 

procent gedaald en jongeren zijn massaal weggetrokken naar de VS zelf. De regering 

moest grote leningen afsluiten om de sociale voorzieningen te kunnen betalen. 

 

Gouverneur Padilla deed een dramatische oproep aan het Amerikaanse congres alsnog te 

helpen met een herstructurering van de schuld. Hij zei dat Porto Ricanen in het verleden 

zij aan zij met de Amerikanen hebben gevochten tijdens oorlogen en hun bloed voor het 

vaderland hebben gegeven. 'Nu mogen jullie ons niet in de steek laten.' Maar vooral de 

Republikeinen in het Congres liggen dwars bij plannen voor steunverlening. 

 

 Jamaica’s Growth Agenda 

 
Article Caribbean Journal published  May 21, 2016 

By Dennis Chung 

CJ Contributor 

Jamaica’s government has placed growth at the front of its priorities. 

Since political independence, in 1962, we have only seen growth of any significance in 

the period 1962 to 1972, and then about three years in the 1980s. 

So the focus on growth is definitely what is needed if we are to truly see Jamaica develop 

relative to the rest of the world. 

In order for growth to occur in any sustainable manner, however, there are some 

fundamental things that must first happen. The most important thing to consider is that 

“sustainable growth” can only occur in an environment that enables its occurrence. This 

is no different from the need to create an environment that encourages productivity in a 

single organization, or even in a business sector. 
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So, as an example, if someone is learning how to swim they must have a body of water 

(such as a pool), proper swimwear and, very importantly, a teacher who is capable of 

teaching someone how to swim — and more importantly can themselves swim. 

So growth can only happen in an environment that encourages capital investment, greater 

productivity, and where people feel incentivised to work. This is the challenge that we 

have and continue to have. I don’t think that most of our politicians see the long-term link 

between the need to improve productivity and work ethic, for example, and sustainable 

growth. For this reason our State has, over many years, encouraged welfare politics and 

income redistribution rather than productivity improvement and rewards based on 

productivity. 

The result of this welfare politics is squatter settlements and falling labour productivity, 

because in order to “get ahead in life”, all you have to do is align yourself closely with a 

political party and ensure they get in power. This type of thinking has led us to develop 

labour laws that ensure that unproductive labour is rewarded, which results in the long 

term with many people being contracted without any permanent employment benefits. 

This in turn creates lower fiscal revenues for the Government and erodes workers 

benefits into the future. 

When I started writing in newspapers in 2003, I thought to myself that surely Jamaica has 

the potential to be a high growth rate country and see significant development. This, I 

thought, was where we were destined to be because of our geographic location, language 

advantage, tourism competitiveness, music and sports competitiveness, etc. 

One of my objectives was to see if I could assist to improve the conversation around 

development and by doing so help Jamaica to achieve economic success, within a 10- to 

15-year time span. 

One of my main motivations in 2003 was to see Jamaica become a place where my son 

would grow up and want to live in. At the time he was nine, and I thought that if as a 

country we did what was necessary, we could have seen Jamaica truly become the place 

of choice to live, raise families, and do business, as pronounced in Vision 2030. As a 

result, I also sat on one of the Vision 2030 sector committees. 

This obviously didn’t work out as 16 years later we are still grappling with low growth, 

low productivity, and social issues. Although in the last two to three years we have made 

some progress in putting a framework in place to address our economic issues, our social 

and legislative challenges still remain an issue. 

This came home to me even more when last weekend I attended my son’s graduation, 

where he did a bachelor’s degree in actuarial science, and he said to me that even though 

he would love to come back to Jamaica to live, he would not because it was too 

disorderly and had too much crime. 

He also went on to say that, in his view, Jamaica would be the best place to live if we 

could control the crime and bring order to the society. I couldn’t argue with him when he 

said that, and I thought to myself that Jamaica has once again lost another mind that 

could help us to develop. And this scenario has played out many times over. 
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This conversation took place in Des Moines, Iowa, which is the same place the two US 

missionaries that were murdered in St Mary are from. Sitting down to dinner with two 

residents there, they brought up the matter and said that they were both very popular in 

Des Moines, and because of it Jamaica had developed a very bad reputation there and 

many missionaries who were thinking of coming decided not to. 

Jamaica has always had the potential to develop into a First-World country, where our 

people would prosper and we would not be seen as persons of interest for security 

personnel in other countries. In other words, we could have easily avoided the label of 

being “extraordinarily violent”. 

The problem we have is that we continue to cause our own demise by our failure to do 

what is necessary from a governance framework to provide an enabling environment for 

proper economic and social development, and safeguard the growth agenda we speak 

about so often but fail to realize. 

What we must recognize, though, is that creating this environment is not going to come 

from the continuation of our welfare politics, or biasing our conversations depending on 

which political party forms Government. For example, I see on social media all the time 

where some people argue two different ways before and after the election, on the same 

point. 

Safeguarding our growth agenda means that as a people we must change the conversation 

and we need to start looking at capital as positive for development, rather than with the 

suspicion we have always treated it and tax it before it starts working. 

We have to create an environment of trust, which means that the security forces and 

government bureaucracy must respect the citizen and not make it hard for them to live 

and do business. 

We have to bring order to the society, which means harsh penalties for those who dispose 

of waste illegally or who violate the Noise Abatement Act or who break the Road Code. 

Until we bring this sort of order to our country, then someone else will lament the fact 

that their son or daughter chooses not to return to work and live. 

 

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 april t/m mei 2016). 

 

In de betreffende verslagperiode zijn er geen nieuwe ontwerp-landsverordeningen ter 

advisering aan de SER aangeboden. 
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5.ECONOMIC INDICATORS  
 

Foreign Exchange Position (x mln) :   March 2016 : NAƒ 2,690 

definition  IMF                                     March 2015 : NAƒ 2,648 

Import coverage (months)                    March  2016  : 4.2 

 

 

Consumer Price Index (Oct 2006 = 100)      March 2016    :122.8 

                                                                       March 2015    :122.4 

                                                                       Change          :  

Average inflation past 12 months                                        : - 0.5 % 

 

 

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        :   March  2016 year to date : 127,535 

                                                               March  2015 year to date : 121,504 

                                                               Change    : 5 % 

 

 

Cruise tourism no. of passengers      :  March  2016 year to date:194,091 

                                                              March 2015 year to date : 219,247 

                                                             Change: - 11 %  

 

 

Stay over nights                                    March  2016 year to date: 1,001,698 

                                                              March  2015 year to date: 1,075,511 

                                                              Change: - 7% 

 

 

Shipping                                            : Jan - April 2016            Jan – April 2015 

Freight                                                           336                              297 

Tanker                                                           338                              370 

Cruise                                                            118                              123 

Others                                                            125                              136   
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                                                               Jan- March 2016          Jan-March 2015 

Cargo movements, metric tons 

Unloaded                                                  149,216                      134,829 

Loaded                                                       48,784                        50,210 

 

                                          

                                                                  March  2016              March 2015             

Total companies Commercial Register  

Local                                                          25,215                        24,776 

International                                               13,713                        13,815 

Total                                                           38,928                        38,591 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


