


Modus 

Statistisch Magazine 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modus 
Jrg 14; Nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit nummer 
 

Redactioneel ........................................................  iii 

 

1. Inkomsten en uitgaven van de    

      Landsoverheid Curaçao in 2014…………..... 1 

2. Leegstand: een structureel problem op  

      de Curaçaose woningmarkt …………………. 9 

3. Deflatie Curaçao 2015: een verkennende  

analyse...........................................................21 

4. Healthcare in numbers: A brief research  

      into the general development of  

      healthcare……………………………………… 25 

5.   De export van Latijns Amerika en het  

      Caribische Gebied; 2013-2014; 

      Belangrijke bestemmingen, partner 

      aandeel en product aandeel………………... 35  

 

 

     

Modus jrg. 14; nr. 1  i



Modus  

Statistisch Magazine 

 ii  Modus jrg. 14; nr. 1 

Verklaring van de tekens: 

 

0 of 0,0 Minder dan de helft van de gekozen eenheid 
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Geachte Lezer, 

 
Net als een huishouden of bedrijf 

houdt de overheid ook een 

boekhouding erop na. De 

overheid voert dus een financieel 

beleid uit. Het financieel beleid 

stelt de overheid in staat de 

economie te beïnvloeden via 

toename of afname van de 

inkomsten en uitgaven in het 

overheidsbudget. De inkomsten 

van de overheid zijn de gelden 

die de overheid ontvangt. 

Overheidsuitgaven zijn de gelden 

die de overheid uitgeeft. Deze 

worden allemaal vastgelegd in 

een jaarrekening. Een 

jaarrekening geeft dus inzicht in 

de financiële situatie van de 

overheid.  

In deze aflevering van Modus 

worden de inkomsten en uitgaven 

van de landsoverheid van 

Curaçao over 2014 beschreven en 

geanalyseerd. Ten opzichte van 

2013 zijn de inkomsten van de 

overheid afgenomen en de 

bestedingen toegenomen.  

 

Tijdens de census van 2011 is  de 

leegstand van woningen 

geregistreerd. Leegstand 

vooronderstelt onderbenutting 

van de woningvoorraad en heeft 

daarmee een negatief imago. De 

invloed van leegstand op de 

woningmarkt ligt echter niet zo 

voor de hand. In dit artikel zal 

naar voren komen dat leegstand 

afhankelijk van de 

omstandigheden waarin het 

voorkomt, een uiting kan zijn van 

aantasting van de woningmarkt of 

juist een factor die een positieve 

bijdrage levert aan het 

functioneren hiervan. Waar 

leegstand een punt van aandacht 

wordt, is het nuttig om meer 

inzicht te verkrijgen in de aard 

hiervan. 

 

Een ander aspect van de lokale 

economie dat in deze aflevering 

van Modus de aandacht krijgt is 

de deflatie. Het is voor het eerst 

dat het CBS sinds de start van 

haar werkzaamheden aangaande 

prijsontwikkelingen op Curaçao, 

te maken krijgt met een deflatie 

over een heel kalenderjaar 

(2015). Er bestaan twee soorten 

deflatie: bestedingsdeflatie en 

kostendeflatie. In deze editie van 

Modus wordt in meer detail 

beargumenteerd waarom in 

zekere zin sprake is van beide 

typen deflatie. Oorzaken van de 

deflatie zijn de enorme 

verlagingen van de nutstarieven 

(leidingwater en elektriciteit) en 

de benzineprijzen voor de 

consument gedurende 2015. 

Verder wordt ingegaan op de 

voor- en nadelen van deflatie 

voor de economie. Vertrouwen 

van de consument en de 

investeerder in de economie en de 

toekomst speelt in ieder geval 

ook een rol bij de beoordeling 

van de ondernemer met 

betrekking tot het al dan niet 

investeren en de consument ten 

aanzien van de bestedingen. 

Indien men zich bij het investeren 

en besteden laat leiden door 

behoeften en niet door paniek, zal 

deflatie geen nadelige gevolgen 

hebben voor de economie.  

 

Gezondheidszorg is en blijft een 

onderwerp dat de nodige 

beleidsmatige aandacht verdient. 

De aanbodzijde van de 

gezondheidszorg omvat de 

eerstelijns- (o.a. huisarts, 

tandarts, apotheker), tweedelijns 

(specialisten) en derdelijnszorg  

(o.a. ziekenhuis, verpleeghuis). 

De preventieve zorg wordt de 

nuldelijnszorg genoemd. In 2013 

is de artstendichtheid 0,53. Dit 

betekent een halve huisarts per 

1000 inwoners.  Voor het 

Caribisch gebied belandt Curaçao  

hiermee op de negende plaats. Dit  

en andere interessante details met 

betrekking tot de verschillende 

zorgniveau ’s vindt u in deze 

Modus. 

 

Verder is een artikel gewijd aan 

de regionale handel. Het artikel  

handelt over de ontwikkelingen  
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betreffende export van het Latijns 

Amerika en Caribisch Gebied 

(LAC). Er wordt nader ingegaan 

op de belangrijkste 

bestemmingen van de LAC-

landen, partneraandeel en 

productaandeel.   

 

U leest het allemaal in deze editie 

van Modus. 

 

Sean de Boer 

Directeur CBS 
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"Data for statistical purposes may be drawn from all types of sources, be they 
statistical surveys or administrative records. Statistical agencies are to choose the 
source with regard to quality, timeliness, costs and the burden on respondents". 
 
(Principle 5, United Nations, Fundamental principles of Official Statistics) 
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Inkomsten en uitgaven van de 

landsoverheid Curaçao in 2014  
 

         Joyce Mahabali 

Inleiding 
De inkomsten van de overheid zijn de gelden die de overheid binnenkrijgt, overheidsuitgaven zijn de gelden die de 

overheid spendeert. De overheid kan door middel van het financieel beleid de economie beïnvloeden via toename of 

afname van de inkomsten en uitgaven in het overheidsbudget.  

In dit artikel worden de inkomsten en uitgaven van de landsoverheid van Curaçao over 2014 beschreven en 

geanalyseerd. Het gaat hier om een vergelijking met het jaar 2013. Tabel 2 geeft voor een reeks van jaren de cijfers 

weer, maar in het kader van dit artikel worden deze niet verder geanalyseerd. 

Na de beschrijving van de ontwikkelingen volgt een toelichting op de posten die gehanteerd zijn in de tabellen.  

 

Ontwikkelingen bij de inkomsten 

In 2014 zijn de inkomsten afgenomen met 4,6 procent van 1.661,1 ANG miljoen naar ANG 1.584,1 

miljoen. Van de inkomsten is 88 procent afkomstig van de belastingen. Hiervan is 45 procent belasting 

op productie en invoer en 43 procent belasting op inkomen en vermogen (zie tabel 1). 

Belasting op productie en invoer is afgenomen van 722,5 ANG miljoen naar 713,4 ANG miljoen. Dat is 

een daling van 1,3 procent. De belastingen die voornamelijk hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn: de 

accijnzen, invoerrechten en grond- en gebruiksbelasting. Een analyse van de belasting op productie en 

invoer geeft aan dat de omzetbelasting met een bedrag van meer dan 390 ANG miljoen het grootste 

aandeel (55 %) in de belasting op productie en invoer heeft gevolgd door de invoerrechten met een 

bedrag van meer dan 160 ANG miljoen (22%).  
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Belasting op inkomen en vermogen is eveneens afgenomen, namelijk met 24,7 ANG miljoen. Deze 

categorie van belastingen wordt verder verdeeld in belasting op inkomen  en de belasting op 

vermogen. De belasting op inkomen omvat de loonbelasting, inkomstenbelasting en winstbelasting met 

een aandeel van respectievelijk 75, 0 (0,3) en 25 procent voor 2014. Voor 2013 waren deze percentages 

respectievelijk 73, 1 en 26 procent. In 2014 zijn alle drie belastingsoorten in de groep belasting op 

inkomen afgenomen. In de belasting op vermogen zit de motorrijtuigenbelasting die door 

huishoudingen (motorrijtuigenbelasting op auto’s die privé worden gebruikt) wordt betaald. Deze zijn 

in 2014 licht afgenomen (0,7 procent). 
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Verkoop van goederen en diensten is afgenomen van 159,3 ANG miljoen naar 108,0 ANG miljoen. Een 

daling van 32,2 procent. Inkomen uit vermogen is toegenomen van 56,8 ANG miljoen naar 66,0 ANG 

miljoen. Deze stijging is te wijten aan een toename van pachtopbrengsten en dividenden van overheid 

N.V.’s. De inkomensoverdrachten zijn afgenomen van 18,1 ANG miljoen naar 16,5 ANG miljoen. De 

kapitaaloverdrachten zijn gestegen van 1,0 ANG miljoen naar 1,7 ANG miljoen. 

 

 

 

Ontwikkelingen bij de uitgaven 

De uitgaven zijn in 2014 toegenomen van 1.691,1 ANG miljoen naar 1.702,3 ANG miljoen. Deze toename 

wordt voornamelijk toegeschreven aan de stijging van de aankopen van goederen en diensten met 30,1 

ANG miljoen. De beloning van werknemers is afgenomen met 4,4 procent. Een afname van het aantal 

ambtenaren (2,3 %) is hiervoor verantwoordelijk. De subsidies zijn afgenomen van 73,3 ANG miljoen 

naar 69,7 ANG miljoen, een daling van 4,9 procent. De inkomensoverdrachten hebben het hoogste 

aandeel in de totale uitgaven. Deze zijn toegenomen van 595,7 ANG miljoen naar 597,5 ANG miljoen, 

een stijging van 0,3 procent. De bruto investeringen zijn met 1,2 procent gestegen. 
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Conclusie 

De inkomsten van de overheid zijn in 2014 afgenomen met 4,6 procent. Van de inkomsten is 88 procent 

afkomstig van de belastingen. Deze belastingen zijn te verdelen in belasting op productie en invoer 

(45%) en belasting op inkomen en vermogen (43%). Zowel de belasting op productie en invoer als de 

belasting op inkomen is afgenomen, met respectievelijk 1,3 en 3,5 procent. Verkopen van goederen en 

diensten is afgenomen met 51,3 ANG miljoen. Een daling van 32,2 procent. 

De uitgaven van de overheid zijn in 2014 toegenomen met 0,7 procent. Deze toename is grotendeels te 

wijten aan de stijging van de aankopen van goederen en diensten met 30,1 ANG miljoen. Een stijging 

van 16,1 procent. De inkomensoverdrachten, welke het hoogste aandeel hebben in de totale uitgaven, 

zijn toegenomen met 0,3 procent. De bruto investeringen en inkomen uit vermogen zijn eveneens 

toegenomen met respectievelijk 1,2 en 4,1 procent. 

Indien de totale inkomsten vergeleken worden met de totale uitgaven, dan is er een tekort van 30,7 

ANG miljoen voor 2013 en een tekort van 116,8 ANG miljoen voor 2014. Doordat de inkomsten zijn 

afgenomen en de uitgaven gestegen, is het tekort in 2014 nog meer toegenomen. 

 

Toelichting op de posten in de tabellen 

1. Belastingen op productie en invoer  

Verplichte betalingen aan de overheid die verband houden met productie en invoer en met het 

gebruik van productiefactoren. Deze belastingen zijn verschuldigd ongeacht of er winst wordt 

gemaakt. 

Deze belastingen worden onderscheiden in productgebonden belastingen en niet-

productgebonden belastingen.  
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Productgebonden belastingen zijn belastingen die moeten worden betaald per eenheid 

geproduceerd of verhandeld goed of dienst.  

De niet-productgebonden belastingen zijn belastingen op productie die producenten moeten 

betalen, ongeacht de hoeveelheid of de waarde van de geproduceerde of vekochte goederen en 

diensten. 

2. Belastingen op inkomen en vermogen  

Belastingen op inkomen en vermogen zijn alle verplichte betalingen die regelmatig door de 

overheid over het inkomen en vermogen van bedrijven en huishoudens worden geheven. De 

belasting op inkomen worden verdeeld in loonbelasting, inkomstenbelasting en winstbelasting. 

De belasting op vermogen betreft hier de motorrijtuigenbelasting die door gezinnen wordt 

betaald. 

3. Verkopen van goederen en diensten  

Opbrengst van producten die tegen een economisch significante prijs worden verkocht. 

4. Inkomen uit vermogen  

Het inkomen dat de eigenaar van een vordering of van materiële niet-geproduceerde activa 

ontvangt in ruil voor het verstrekken van financiële middelen of het ter beschikking stellen van 

de materiële niet-geproduceerde activa aan een andere institutionele eenheid. 

Inkomen uit vermogen bestaat uit: rente, winstuitkeringen (dividenden en inkomen onttrokken 

aan quasi-vennootschappen), ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen, 

inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders en inkomen uit grond en minerale 

reserves. 

5. Inkomensoverdrachten 

Alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het 

vermogen van de betaler en niet dienen om lange termijn uitgaven van de ontvanger te 

financieren. 

6. Kapitaaloverdrachten 

Betaling waarvoor geen tegenprestatie verwacht wordt en die drukt op het vermogen van de 

betaler of dient om investeringen in vaste activa of andere lange termijn uitgaven van de 

ontvanger te financieren. Er worden vier soorten kapitaaloverdrachten onderscheiden: 

investeringsbijdragen, vermogensheffingen, overige kapitaaloverdrachten en de toegerekende 

kapitaaloverdrachten. 

7. Beloning van werknemers  

De beloning voor geleverde arbeid door werknemers. Hieronder vallen onder andere lonen, 

vergoedingen voor overwerk, gratificaties, sociale lasten etc. 

 



Modus 

Statistisch Magazine 

 

Modus jrg. 14; nr. 1                                                                                                                             6 

8. Aankopen goederen en diensten  

Alle producten die in de verslagperiode zijn verbruikt in het productieproces. Dit kunnen al of 

niet in de verslagperiode aangekochte grondstoffen, halffabricaten en brandstoffen zijn maar 

ook diensten zoals communicatiediensten, schoonmaakdiensten en diensten van externe 

accountants. 

9. Subsidies  

Betalingen van de overheid aan producenten met het doel de prijzen van producten te 

verlagen, de werkgelegenheid in stand te houden of de productiefactoren redelijk te belonen. 

Subsidies worden onderscheiden in productgebonden subsidies en niet-productgebonden 

subsidies. 

10. Sociale uitkeringen 

Uitkeringen in geld of in natura, toegekend aan huishoudens om de financiële lasten te 

verlichten die voor die huishoudens voortvloeien uit een aantal risico's en behoeften (zoals 

ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, nabestaanden en werkloosheid). 

Uitkeringen worden verdeeld in sociale uitkeringen in geld en sociale uitkeringen in natura. 

11. Bruto investeringen in vaste activa  

Aankopen van geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het 

productieproces worden gebruikt. 

               Tot de investeringen in vaste activa behoren ook:  

 Uitgaven met betrekking tot de verbetering en verandering van goederen met een                            

levensduur van 1 jaar of langer, die de verwachte economische levensduur aanmerkelijk doet 

verlengen of de productiviteit belangrijk doet toenemen. 

 Uitgaven met betrekking tot de winning en verbetering van land. 

 Aankopen van vee voor de fokkerij, trekdieren, melkkoeien e.d. 

 Dealer's marges en andere overdrachtskosten met betrekking tot transacties in land en 

dergelijke. 
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Tabel 1. Inkomsten en uitgaven van de Landsoverheid van Curaçao 

  2013* 2014* Mutatie 2013-2014 

  Waarde Waarde absoluut relatief 

  
mln 

ANG 

mln 

ANG 

mln 

ANG % 

Inkomsten      

Belasting op productie en invoer 722.5 713.4 -9.1 -1.3 

Belasting op inkomen en vermogen 703.4 678.6 -24.7 -3.5 

Verkopen van goederen en diensten 159.3 108.0 -51.2 -32.2 

Inkomen uit vermogen 56.8 66.0 9.1 16.0 

Inkomensoverdrachten 18.1 16.5 -1.6 -8.7 

Kapitaaloverdrachten 1.0 1.7 0.6 58.0 

Totale inkomsten 1,661.1 1,584.1 -77.0 -4.6 

       

       

Uitgaven      

Beloning van werknemers 462.6 442.4 -20.1 -4.4 

Aankopen goederen en diensten 186.3 216.4 30.1 16.1 

Inkomen uit vermogen 52.6 54.7 2.1 4.1 

Subsidies 73.3 69.7 -3.6 -4.9 

Sociale uitkeringen 166.4 165.4 -1.0 -0.6 

Inkomensoverdrachten 595.7 597.5 1.8 0.3 

Bruto investeringen 154.2 156.0 1.9 1.2 

Totale uitgaven 1,691.1 1,702.3 11.2 0.7 

       

Overheidssaldo -30.0 -118.1    
*Bron: Concept jaarrekeningen Curaçao 2013 en 2014 
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Tabel 2. Inkomsten en uitgaven van de Landsoverheid van Curaçao 

Periode 2011 - 2014  

  2011* 2012* 2013* 2014* 

  Waarde Waarde Waarde Waarde 

  mln ANG mln ANG mln ANG mln ANG 

Inkomsten      

Belasting op productie en invoer 678.8 702.6 722.5 713.4 

Belasting op inkomen en vermogen 732.8 740.6 703.4 678.6 

Verkopen van goederen en diensten 112.7 122.3 159.3 108.0 

Inkomen uit vermogen 18.3 65.9 56.8 66.0 

Inkomensoverdrachten 17.1 17.2 18.1 16.5 

Kapitaaloverdrachten 3.0 0.4 1.0 1.7 

Totale inkomsten 1,562.7 1,648.9 1,661.1 1,584.1 

       

       

Uitgaven      

Beloning van werknemers 476.8 476.5 462.6 442.4 

Aankopen goederen en diensten 207.6 212.6 186.3 216.4 

Inkomen uit vermogen 49.4 49.4 52.6 54.7 

Subsidies 91.5 66.3 73.3 69.7 

Sociale uitkeringen 161.2 152.8 166.4 165.4 

Inkomensoverdrachten 683.7 706.2 595.7 597.5 

Bruto investeringen 32.4 28.1 154.2 156.0 

       

Totale uitgaven 1,702.6 1,692.0 1,691.1 1,702.3 

       

Overheidssaldo -139.9 -43.1 -30.0 -118.1 

*Bron: Concept jaarrekeningen Curaçao 2011 tot en met 2014 

 

Bronnen: 

Concept jaarrekeningen Curaçao 2013 en 2014 

Overheidsstatistieken CBS 

System of National Accounts, SNA 1993 

Europees Systeem van Rekeningen, ESR 1995 
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Leegstand: een structureel probleem 

op de Curaçaose woningmarkt  
 

Rene Gabriela 
 

Inleiding  

Tijdens de census van 2011 is woningleegstand geregistreerd. Leegstand vooronderstelt onderbenutting van de 

woningvoorraad en heeft daarmee een negatief imago. De invloed van leegstand op de woningmarkt ligt echter 

niet zo voor de hand. Zoals in dit artikel naar voren zal komen, kan leegstand afhankelijk van de omstandigheden 

waarin het voorkomt, een uiting zijn van aantasting van de woningmarkt of juist een factor zijn die een positieve 

bijdrage levert aan het functioneren hiervan. Waar leegstand een punt van aandacht wordt, is het nuttig om meer 

inzicht te verkrijgen in de aard hiervan. 

 

In dit artikel worden de gegevens van de leegstand zoals deze in de census van 2011 zijn opgenomen geanalyseerd. 

De bevindingen van deze analyse worden gecombineerd met de bestaande kennis van de marktomstandigheden om 

het karakter van de leegstand te bepalen. Dit wordt gedaan voor de woningmarkt als geheel en voor de delen van 

de totale woningmarkt (deelmarkten).  

 

Bij het beoordelen van het karakter van de leegstand staat centraal de vraag in hoeverre de leegstand als een 

aantasting dan wel als een bijdrage voor de woningmarkt kan worden gezien. Deze beoordeling is verbonden met 

de begrippen frictieleegstand en structurele leegstand. Deze begrippen zullen in dit artikel uitgelegd worden.  

 

Methodologie  
Voor de analyse van de woningleegstand is in dit artikel de gegevens van de census 2011 gebruikt. In 

de census van 2011 is de leegstand via waarnemingen in het veld opgenomen.  

 

De census data van 2011 laat zien dat van de 69,243 woningen die op het eiland voorkwamen, 10,159 

woningen onbewoond waren. Op basis hiervan wordt de relatieve woningleegstand (aandeel 

leegstaande woningen van het totale aantal woningen, aangeduid als een percentage) bepaald op 15%1 

van de woningvoorraad.  

 

De leegstaande woningen zijn in verschillende categorieën ingedeeld, namelijk: 

 

1. leegstaande woningen die nooit eerder bewoond zijn geweest (nieuwbouwwoningen); 

2. woningen die als vakantieverblijf worden gebruikt (die dus periodiek leegstaan); 

3. woningen die eerder bewoond zijn geweest, maar thans leegstaan; 

 
1 (10159: 69243)*100 
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4. woningen die bewoond worden door personen die voor korte duur (minder dan één jaar) hier 

zijn; 

5. woningen die in aanbouw zijn. 

 

In onderstaande tabel worden de resultaten van de telling voor de gehanteerde categorieën 

gepresenteerd. 

 

Tabel 1: Categorieën leegstand 

Categorie Aantal 

woningen 

In 

procenten 

1. Leegstaande woningen die niet eerder bewoond zijn geweest 972 10 

2. Woningen die als vakantieverblijf worden gebruikt 1672 16 

3. Woningen die eerder bewoond zijn geweest, maar nu leegstaan 4957 49 

4. Woningen waarvan wordt aangegeven dat ze tijdelijk worden bewoond 558 5 

5. Woningen die in aanbouw zijn 1780 18 

6. Leegstaande woningen waarvan onbekend is tot welke bovenstaande  

    categorieën ze behoren 220 

 

2 

Totaal  10,159 100 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

 

Niet alle bovengenoemde gevallen kunnen tot leegstand worden gerekend (zie begrippenkader voor 

een omschrijving van het begrip leegstand). Dit geldt voor de woningen onder categorie 2, welke ten 

tijde van de meting gebruikt werden voor toeristische doeleinden (waren dus niet inzetbaar ten 

behoeve van de woonfunctie) en voor de woningen onder categorie 5, welke ten tijde van de meting 

nog niet waren opgeleverd (en dus niet tot de woningvoorraad behoorden). 

Anderzijds moet worden vermeld dat de woningen onder categorie 4 op het moment van de meting 

feitelijk niet leeg stonden, maar voor bewoning werden gebruikt.  

Dit betekent dat bij de beschouwing van de leegstand alleen de categorieën 1 en 3 kunnen 

worden meegenomen. In deze twee categorieën komen 5929 woningen voor. Op basis hiervan 

wordt het leegstandscijfer, eerder bepaald op 15%, bijgesteld op 9%2 van de woningvoorraad.  

 

Begrippenkader 
Woningleegstand omvat de gebouwen die onderdeel vormen van de woningvoorraad die op het 

moment van meting in het veld niet worden benut. Op Curaçao wordt de woningvoorraad niet 

administratief bijgehouden, waardoor met betrekking tot het gebruik van een gebouw alleen een telling 

in het veld (bijvoorbeeld via een census) informatie kan geven.  

 

Frictieleegstand is de leegstand als na vertrek van huurder of aanbieding van de woning op de 

koopmarkt op korte termijn geen aansluitende verhuur/verkoop plaatsvindt, tot maiximaal één jaar 

(Bouwsteen voor sociaal, 2016).  

 

                                                      
2 (=(5929/69243)*100) 
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Langdurige leegstand is de leegstandsituatie waarin frictieleegstand in overgaat, tot maximaal twee jaar 

na vertrek huurder of aanbieding op de woningmarkt (Bouwsteen voor sociaal 2106) 

 

Structurele leegstand is de leegstand na twee jaar zonder enig perspectief op verhuur of verkoop op 

korte termijn (Bouwsteen voor sociaal, 2016).   

 

Deelmarkt is een deel van de totale woningmarkt voor woningen van een bepaalde prijscategorie. In dit 

artikel worden onderscheiden de deelmarkt van goedkope woningen, de deelmarkt van middenklasse 

woningen, en de deelmarkt van dure woningen. 

 

Woningbehoefte of vraag naar woningen is een maat voor de hoeveelheid woningen waaraan behoefte 

is.  

De werkelijke vraag naar woningen geeft de situatie aan van de hoeveelheid woningen die 

daadwerkelijk wordt verkocht of verhuurd.  

Het aanbod aan woningen is de beschikbaarheid van woningen op de woningmarkt.  

 

Het variabele karakter van de leegstand  
Leegstand lijkt een vrij eenduidig verschijnsel te zijn. Echter, afhankelijk van de geldende 

omstandigheden, kan het verschillend voorkomen op de woningmarkt. Onderscheiden worden 

frictieleegstand en structurele leegstand (Bouwstenen voor sociaal, 2016). In het volgende worden deze 

twee vormen van leegstand uitgelegd.  

 

De woningmarkt heeft een dynamisch karakter als omgeving waarin doorlopend verhuisbewegingen 

plaatsvinden. Deze bewegingen worden veroorzaakt doordat huishoudens gedurende verschillende 

fases van hun levenscyclus van woonwensen veranderen en hun woonsituatie daaraan willen 

aanpassen (bijvoorbeeld, ze willen verhuizen naar een grotere woning, ze willen verhuizen van een 

huurwoning naar een koopwoning, ze willen naar een “betere” buurt verhuizen). Om aan deze 

wisselende omstandigheden te kunnen voldoen, moet continu op de woningmarkt een voorraad 

leegstaande huur-/koopwoningen beschikbaar zijn. Deze voorraad dient als buffer om de huishoudens 

die willen doorstromen van de nodige woningen te voorzien.  

Om in een dergelijke voorraad van waarde te zijn, dienen de woningen wel aan te sluiten op de wensen 

van woningzoekenden (met betrekking tot zaken zoals de woningprijs, type woning, locatie van de 

woning). Waar een goede aansluiting bestaat tussen de wensen van woningzoekenden en de 

kenmerken van de woningen die leegstaan, zullen deze woningen relatief snel worden 

verkocht/verhuurd. Dit is de situatie die gerelateerd wordt aan de frictieleegstand.  

 

In tegenstelling tot de frictieleegstand bestaat bij structurele leegstand, weinig tot geen aansluiting van 

de leegstaande woningen op de wensen van woningzoekenden. Dit leidt ertoe dat deze woningen 

langdurig leeg komen te staan. Verlaging van de huur-/verkoopprijs (een waardedaling) kan een 

perspectief bieden dat een dergelijke woning alsnog verhuurd/verkocht wordt. Waar waardedaling 
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geen oplossing biedt, eindigt de situatie meestal in kapitaalvernietiging (waar woningen leeg blijven 

staan totdat ze tot verkrotting overgaan).  

 

Met het bovenstaande kan worden gesteld dat frictieleegstand en structurele leegstand meetbaar zijn in 

termen van de tijd die het neemt voordat een leegstaande woning worden verkocht/verhuurd. Omdat 

op Curaçao de woningvoorraad niet administratief wordt bijgehouden, ontbreekt inzicht hierin. Ter 

referentie kan in ieder geval worden aangegeven dat in Nederland voor frictieleegstand een duur van 

één jaar wordt gerekend. Leegstand langer dan één jaar wordt beschouwd als langdurige leegstand en 

na twee jaar als structurele leegstand. Verder geldt dat frictieleegstand ongeveer 2% van de 

woningvoorraad inneemt (CBS (Nederland), 2014).  

Bij vermelding dat hantering van bovenstaande cijfers voor de Curaçaose situatie methodisch niet 

zomaar kan (immers, de Nederlandse marktomstandigheden zijn totaal verschillend van de Curaçaose 

marktomstandigheden), kan op basis van deze informatie wel de indicatieve uitspraak worden 

gemaakt dat gezien de omvang van de leegstand, namelijk 9% van de totale woningvoorraad en het feit 

dat deze leegstand zich al langere tijd manifesteert (de censusgegevens van 2001 tonen aan dat de 

leegstand toen al zo hoog was), dit duidelijk wijst op het overheersen van structurele leegstand.  

 

Met deze aanduiding is antwoord gegeven op de centrale vraag van dit onderzoek namelijk of de 

huidige leegstand moet worden gezien als een aantasting dan wel als een bijdrage voor de Curaçaose 

woningmarkt. Gezien de overheersing van structurele leegstand op de Curaçaose woningmarkt kan 

worden gesteld dat de woningmarkt een situatie van aantasting doormaakt waar euvels als 

waardedaling en kapitaalvernietiging een belangrijk rol in spelen.  

 

De woningmarkt gedifferentieerd naar de deelmarkten  
De woningmarkt is niet een homogeen geheel, maar bestaat uit deelmarkten. Waar wordt aangegeven 

dat op de woningmarkt als geheel een situatie van structurele leegstand heerst, kan deze situatie 

verschillend zijn op delen van de woningmarkt. Een nadere specificering van het karakter van de 

leegstand voor de verschillende deelmarkten is daarom nuttig. Om deze exercitie te kunnen uitvoeren 

is inzicht nodig in de verdeling van de woningmarkt naar deelmarkten. 

  

Grofweg zijn de volgende deelmarkten te onderscheiden, de deelmarkt van goedkope woningen, de 

deelmarkt van middenklasse woningen en de deelmarkt van dure woningen. Deze verdeling berust op 

de financiële capaciteit van huishoudens om de kosten van een woning te dragen. In onderstaande 

tabel wordt de onderscheiden deelmarkten gekoppeld aan de inkomensklassen en de bijbehorende 

woningprijzen.  
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*Volgens de gegevens van FKP heeft 85% van huishoudens die bij deze instelling is ingeschreven, een inkomen van niet meer dan Ang. 3000 

per maand (FKP 2015). De grens van deze deelmarkt ligt iets hoger dan de armoedegrens die door CBS is bepaald op een inkomen van Ang. 

2596 per maand voor een huishouden bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen. 

**Uit de gegevens van FKP kan worden afgeleid dat het aantal huishoudens dat nog op een middenklasse woning rekent, een inkomen heeft 

tussen Ang. 3001 en Ang. 7000 per maand (FKP, 2015). 

*** In totaal komen op Curaçao 54,936 huishoudens voor, terwijl in tabel 2, 52,453 huishoudens staat genoteerd. Deze discrepantie in aantal 

wordt veroorzaakt door het feit dat van 2483 huishoudens in de census niet is opgegeven wat het inkomen is.  

De grenzen van de deelmarkten zijn gelegd op basis van gegevens van de Fundashon Kas Popular. 

Deze woningstichting van de overheid is een belangrijke stakeholder op de woningmarkt die zowel 

volkswoningen als middenklasse woningen produceert.  

De woningprijzen zijn gebaseerd op de hypotheekvoorwaarde die bij de banken op Curaçao geldt, 

namelijk dat het maandelijkse aflossingsbedrag niet hoger mag liggen dan 1/3 van het bruto-inkomen 

en zijn berekend op basis van een formule (op de website van de meeste Curaçaose banken kan deze 

formule worden ingevuld)3.  

De tabel is aangevuld met gegevens van CBS over het aantal huishoudens per inkomenscategorie.  
 

De marktontwikkelingen gedurende de periode 2010-2015 
Waar het gaat om het verkrijgen van inzicht in het karakter van de leegstand op de individuele 

deelmarkten, is het nodig een beeld te hebben van hoe de markt zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 

jaren toegespitst naar de deelmarkten.  

In deze analyse wordt uitgegaan van de periode 2010-2015 en wordt als indicator voor de 

marktontwikkelingen de waarde van verleende bouwvergunningen gehanteerd.  

 

Tabel 3: Waarde verleende bouwvergunningen* (in miljoenen Ang.) 

Jaar  Goedkope 

woningen 

Middenklasse 

woningen 

Dure woningen Totaal 

2010 20 42 71 133 

2011 14 38 56 108 

2012 13 32 48 93 

2013 16 37 30 83 

2014 22 29 30 81 

2015 11 43 36 90 

Totaal 96 221 271 588 
Bron: Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) 

* In de bovenstaande bedragen is voor de vergelijkbaarheid uitsluitend gekeken naar de bouwaanvragen die betrekking hebben op de bouw 

van woningen (renovaties, uitbreidingen en dergelijke zijn niet meegenomen en ook niet de bouw van appartementen).  
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3 In de tabel is uitgegaan van een hypotheek met een looptijd van 35 jaar, bij een rente van 6%. 
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Tabel 3 laat zien dat de totale waarde van verleende bouwvergunningen in de periode 2010-2015 een 

noemenswaardige afnemende trend heeft gevolgd. De waarde van verleende bouwvergunningen is 

gedurende 2010 tot 2014 afgenomen van 133 miljoen naar 81 miljoen (een daling van 52 miljoen), om 

vervolgens te stijgen van 81 miljoen naar 90 miljoen (een stijging van 9 miljoen) in 2015. Dit resulteert  

in een netto daling van 43 miljoen, hetgeen overeenkomt met een relatieve daling van (43/133* 100 = ) 

32% over de aangegeven periode.  

Wordt de situatie voor de deelmarkten apart bezien, dan blijkt dat op de deelmarkt van goedkope 

woningen een netto daling van de waarde van verleende bouwvergunningen is geweest van 9 miljoen 

(relatieve daling van 45%) en op de deelmarkt van dure woningen een netto daling van 35 miljoen 

(relatieve daling van 49%). Alleen de deelmarkt van middenklasse woningen heeft in de aangegeven 

periode een stijging van de waarde van verleende bouwvergunningen gekend van één miljoen 

(relatieve stijging van 2%). Hoewel dit een lichte stijging betreft, is dit noemenswaardig in een 

omgeving waarin significante dalingen op alle andere deelmarkten zijn geregistreerd.  

De daling van verleende bouwvergunningen betekent dat minder woningproductie (minder aanbod) is 

geweest in de betreffende periode. Hoe verhoudt zich dit tot de vraag naar woningen? In het volgende 

wordt hierop ingegaan.  

 

In het algemeen wordt de vraag naar woningen toegeschreven aan de volgende factoren (ABF research, 

2016):  

 

-de demografische ontwikkeling;  

-de inkomensontwikkeling;  

-de woonvoorkeuren; 

-de beleidsontwikkeling 

 

In het onderstaande wordt aangegeven hoe elk van deze factoren de vraag naar woningen op de 

Curaçaose woningmarkt heeft beïnvloed.  

 

Demografische ontwikkeling 
Volgens de gegevens van CBS is de Curaçaose bevolking in de betreffende periode gegroeid met 9849 

inwoners (een toename van 147,122 inwoners naar 156,971 inwoners). Conform onderstaande tabel is 

deze groei voor meer dan de helft het gevolg geweest van immigratie (een instroom van 5852 mensen). 
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Tabel 4: Netto-immigratie naar land van herkomst, over de periode 2010-2015 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal 

Nederland -418 -339 -9 332 542 146 254 

Nederlandse 

Antillen -105      -105 

Bonaire, St. 

Eustatius & 

Saba 
 -5 -137 -162 -96 -96 -496 

Sint Maarten  16 -25 -8 -6 -13 -36 

Colombia 112 120 129 177 140 210 888 

Venezuela 132 205 167 190 157 354 1205 

Aruba 25 26 -44 -40 31 -8 -10 

Verenigde 

Staten van 

Amerika 52 35 66 85 25 51 314 

Dominicaanse 

Republiek 126 162 174 241 275 345 1323 

India 46 29 62 80 47 108 372 

Suriname 26 44 24 21 25 33 173 

China 42 42 53 105 117 140 499 

Haiti 29 29 30 61 110 122 381 

Jamaica 23 23 28 43 58 75 250 

Overig 176 -11 239 211 114 111 840 

 266 376 757 1336 1539 1578 5852 
 Bron: CBS 

 

Een groei van de bevolking betekent vrij direct dat de vraag naar woningen is toegenomen. Immers, het 

vertegenwoordigd een situatie waarin meer mensen/huishoudens een woning nodig hebben.  

 

Inkomensontwikkeling 
Er zijn geen cijfers voor handen over hoe de inkomens in de betreffende periode zich hebben 

ontwikkeld. Een goede indicator van de inkomensontwikkeling is de economische ontwikkeling, 

waarvoor wel gegevens beschikbaar zijn.  

 

Volgens tabel is in de betreffende periode de economische groei laag geweest. Tussen 2012 en 2014 is de 

groei zelfs negatief geweest (stagnatie).  

 

Tabel 5: de economische groei over de periode 2010-2015 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Economische groei 0.1 0.6 -0.1 -0.8 -1.1        0.3 

Bron: CBS  

 

Een ongunstige economische ontwikkeling leidt over het algemeen tot een (relatieve) inkomensdaling. 

De woningbehoefte hoeft onder deze omstandigheden niet af te nemen. Wat wel gebeurt, is dat mensen 
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financieel minder goed in staat zijn om een gewenste woning te kopen/te huren. Dit houdt feitelijk in 

dat de werkelijke vraag naar woningen afneemt. 

 

Woonvoorkeuren 

Woonvoorkeuren worden doorgaans via woningbehoefteonderzoeken achterhaald. Meestal wordt 

hierbij het kwalitatieve aspect van de vraag naar woningen (zaken als gewenste woningtype, 

woningindeling, woningomvang) en het kwantitatieve aspect van de vraag naar woningen achterhaald. 

Met betrekking tot het kwantitatieve aspect is in het door CBS uitgevoerde woningbehoefteonderzoek 

van 2008 naar voren gekomen dat op dat moment een woningbehoefte bestond van ruim 10.000 

woningen. In hoeverre in de afgelopen periode aan deze behoefte is voldaan is en wat de situatie op dit 

moment is, is niet na te gaan. Hier kan wel worden vermeld dat woonvoorkeuren in zoverre deze de 

kwantitatieve vraag naar woningen beïnvloeden, in de lijn lopen van demografische en economische 

ontwikkelingen die hierboven als zelfstandige punten aan de orde zijn gekomen. Dit aspect hoeft hier 

dus niet apart bekeken te worden.  

 

Beleidsontwikkeling 
Eén de belangrijkste beleidshandelingen van de overheid van de laatste jaren met betrekking tot de 

woningmarkt is de introductie van de zogenaamde Public-Private-Partnership (PPP)-projecten. Dit zijn 

samenwerkingsverbanden tussen partijen in de bouw en de overheid, die zijn aangegaan voor het 

opzetten van woningbouwprojecten voor de middenklasse. Het doel hierachter is om een meer 

continue woningproductie voor deze doelgroep te realiseren. Om de kosten hiervan te drukken stelt de 

overheid haar domeingronden ter beschikking. Nadat woningen worden gebouwd en verkocht wordt 

de grond in erfpacht uitgegeven aan de woningeigenaar.  

Duidelijk heeft dit beleid de woningproductie op de deelmarkt van middenklasse woningen doen 

toenemen. Hierdoor is de vraag naar woningen op deze specifieke deelmarkt afgenomen.  

 

Samenvattend kan worden gesteld dat:  

 vanwege de demografische ontwikkelingen (toename bevolking, toename aantal huishoudens) 

is de behoefte aan woningen op de Curaçaose woningmarkt in de periode 2010-2015 

toegenomen; 

 de ongunstige economische ontwikkeling heeft er echter voor gezorgd dat mensen minder 

kunnen kopen/huren, waardoor de werkelijke vraag naar woningen minder sterk is 

toegenomen;  

 de discrepantie tussen de woningbehoefte en de werkelijke vraag naar woningen 

vooronderstelt het bestaan van een (toegenomen) tekort op de woningmarkt 

(woningzoekenden die onder huidige omstandigheden niet kunnen kopen/huren wachten 

betere tijden af).  

 

Het bovenstaande toont een beeld van een complexe woningmarkt. Immers, daar waar in de 

voorgaande de structurele woningleegstand als een kenmerkende factor van de woningmarkt naar 
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voren is gekomen, blijkt dat woningtekort evenzeer onderdeel hiervan uitmaakt. Deze diversiteit, is 

mogelijk omdat algemeen geldt dat op de woningmarkt verre van homogene omstandigheden gelden.  

Dit is waarom de benadering van de leegstand door deelmarkten apart te bekijken en het karakter 

hiervan te bepalen goed werkt. Het geeft niet alleen een meer gedetailleerd beeld van de leegstand, 

maar werkt ook verhelderend voor het inzicht in de algemene toestand van de woningmarkt.  

 

Beoordeling van het karakter van de leegstand op de deelmarkten 

Concreet gaat het in deze paragraaf om de vraag welke omstandigheden van leegstand op de 

deelmarkten heersen (frictieleegstand of structurele leegstand). Hierbij wordt uitgegaan van de 

geschetste ontwikkelingen van de woningmarkt zoals deze in de vorige paragraaf naar voren zijn 

gekomen en andere bekende omstandigheden die op deze deelmarkten voorkomen.  

 

De deelmarkt van goedkope woningen 
De belangrijkste woningproducent op deze markt is de FKP. De FKP geeft aan dat traditioneel een 

structureel gebrek heerst aan fondsen voor de sociale woningbouw. Mede omdat de huishoudens 

binnen deze categorie niet over de nodige financiële draagkracht beschikken om de gevraagde huren te 

betalen, kan FKP niet een voldoende grote bouwstroom voor deze markt realiseren. Doordat absoluut 

onder de marktvraag wordt geproduceerd, heerst een acuut woningtekort. Mensen kunnen soms jaren 

wachten om in aanmerking te komen voor een woning. In 2015 stonden 7606 mensen ingeschreven bij 

deze instelling (FKP,2015). 

 

De gedaalde waarde van verleende bouwvergunningen toont aan dat de woningproductie op deze 

deelmarkt in de periode 2010-2015 afgenomen is. Daarmee is het bestaande woningtekort op deze 

markt verder toegenomen. Onder deze omstandigheden zal leegstand en in het bijzonder 

frictieleegstand, weinig voorkomen. Immers, waar op een markt met beperkte woningen een adequate 

woning vrijkomt of een nieuwe wordt gevestigd, zal het niet lang duren voordat het wordt 

verhuurd/verkocht.  

Mogelijk komt enige structurele leegstand voor, waarbij het dan waarschijnlijk gaat om woningen die 

niet als aantrekkelijk worden ervaren en daarom niet worden verkocht of verhuurd (bijvoorbeeld 

woningen in slechte bouwkundige toestand of woningen waarvoor te hoge prijzen worden gevraagd).  

 

De deelmarkt van middenklasse woningen 
Op deze deelmarkt heeft jarenlang een sterke traditie bestaan van particuliere zelfbouw. Hierbij wordt 

als uitgangspunt gehanteerd dat huishoudens de woning zelf kunnen bouwen mits de overheid steun 

geeft middels de verlening van een erfpachtkavel. Zoals eerder gesteld volgt de overheid met 

betrekking tot de woningvoorziening aan middenklassers momenteel een andere weg, namelijk die van 

PPP-projecten. Voor deze strategie is gekozen om de efficiëntie in de oplevering van woningen te 

verhogen. Individuele bouwers wachten soms te lang om te starten met het bouwproces en duren soms 

ook lang over het bouwproces. Onderdeel van het PPP-beleid is dat de overheid domeingronden 

beschikbaar stelt als middel om de realiseringskosten van woningen te verlagen. Bij verkoop van de 

woningen wordt de kavel aan de woningeigenaar in erfpacht uitgegeven.  
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Bij de hoge vraag naar middenklasse woningen die thans bestaat, getuige onder meer het feit dat 5200 

mensen staan ingeschreven voor een erfpachtkavel4  ligt dit beleid voor de hand. Gemeten aan de netto 

stijging van de waarde van verleende bouwvergunningen die de afgelopen jaren is bereikt (zie vorige 

paragraaf), kan worden gesteld dat aan dit beleid wordt voldaan. 

Hoewel dit een positieve constatering is, heeft deze situatie een keerzijde. Beseft moet worden dat de 

structurele leegstand die thans op de woningmarkt voorkomt, ook onderdeel vormt van de deelmarkt 

van middenklasse woningen. Een direct effect van de toegenomen woningproductie is dat de bestaande 

leegstaande voorraad op deze deelmarkt, nu nog moeilijker verhuurd/verkocht gaat worden. Deze 

situatie consolideert de structurele leegstand op de woningmarkt.  

 

De deelmarkt van dure woningen 
De productie van dure woningen komt uitsluitend tot stand door de particulieren zelf 

(overheidsbemoeienis in de woningbouw of kavelproductie komt op deze deelmarkt niet voor). 

Hoewel af en toe een bouwproject wordt opgezet, zijn projectontwikkelaars op deze deelmarkt meer 

gefocust op de aanbieding van kavels. Woningen worden vooral op aanvraag (op basis van individuele 

opdrachten en minder via projecten) gebouwd. 

 

De daling van de waarde van verleende bouwvergunningen is over de aangegeven periode groter 

geweest dan op alle andere deelmarkten. Hoewel in deze periode de bevolking is gegroeid, is er een 

daling geweest van de markt voor dure woningen. Dit hangt samen met de situatie dat de immigratie 

uit Nederland (het land die deze deelmarkt doorgaans het meest beïnvloedt) op zich wel de normale 

trend heeft gevolg, maar gebalanceerd wordt door een emigratie die in de afgelopen periode hoger is 

geweest. Er is een migratieoverschot gemeten van “slechts” 254 personen over de periode 2010-2015 

(terwijl in de periode 2004-2009 voor Nederland een migratieoverschot van 2989 personen is gemeten). 

De afgenomen vraag wordt uitgeoefend op de woningen die op deze deelmarkt voorkomen en werkt 

structurele leegstand in de hand.  

Conclusie  
In dit artikel is een verkenning van de leegstand uitgevoerd welke gebaseerd is op inzichten in grote 

lijnen. Nader onderzoek, namelijk een woningmarktonderzoek die voor de nabije toekomst is gepland, 

zal dieper ingaan op de specifieke condities van de leegstand.  

 

Het is in ieder geval genoegzaam bekend dat thans een situatie heerst van hoge en langdurige 

leegstand, aangeduid als structurele leegstand. De benadering naar deelmarkten laat zien dat op de 

deelmarkt van de goedkope woningen leegstand niet een factor van noemenswaardig belang is. Dit 

komt doordat deze deelmarkt vooral wordt gekenmerkt door hoge woningtekorten die hierop 

voorkomen.  

De deelmarkt die momenteel het meest aantrekt is de deelmarkt van middenklasse woningen. Er zijn 

signalen dat waar de verhoogde woningproductie de vraag naar woningen op deze deelmarkt heeft 

                                                      
4 Volgens verklaring van domeinbeheer in het dagblad “extra” van 21 juni 2016 
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helpen doen afnemen, dit de voorraad leegstaande woningen op deze deelmarkt heeft bestendigd. Dit 

resulteert in een toename van de structurele leegstand.  

Hoewel voor de woningmarkt als geheel de vraag naar woningen in de periode 2010-2015 is 

toegenomen, is op de deelmarkt van dure woningen de vraag naar woningen juist afgenomen. 

Woningen op deze deelmarkt komen hierdoor leeg te staan, hetgeen toevoegt aan de bestaande 

structurele leegstand op de woningmarkt.  

 

De aanpak van de structurele leegstand is belangrijk voor de Curaçaose gemeenschap. Volgens het 

bestand van bouwvergunningen van ROP is in de periode 2010- 2015 voor de bouw van woningen, 

bouwvergunningen verleent voor een totale waarde van Ang. 588 miljoen. Wordt alle andere zaken 

meegerekend (uitbreidingen en renovaties, appartementenbouw) en de andere sectoren van de bouw 

meegenomen (bouw van alle andere bouwwerken die geen woning zijn), dan geven de cijfers van ROP 

van verleende bouwvergunningen zelfs een totale waarde van Ang. 1,7 miljard over deze periode 

(komt neer op een gemiddeld bedrag van Ang. 340 miljoen per jaar in de bouwsector). Aan structurele 

leegstand kleven waardedaling en kapitaalvernietiging. Deze zaken werken meteen door in de 

economische situatie van het land. Voor een belangrijke sector als de bouwsector kan dit een zwaar 

gewicht leggen op de maatschappij. 
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Deflatie Curaçao 2015: een verkennende 

analyse 

         Solange Bomberg 

Inleiding 

In dit artikel zal worden stilgestaan bij het historische feit dat zich in 2015, voor het eerst sinds de Consumenten 

Prijs Index (CPI) door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend,  een (lichte) deflatie op 

Curaçao over een kalenderjaar heeft voorgedaan. Dit zal in de vorm van een verkennende analyse naar mogelijke 

betekenis, oorzaken en gevolgen geschieden. 

Het referentiekader voor dit artikel is de literatuur en data die aan het slot van dit artikel, onder de paragraaf 

“Geraadpleegde bronnen” nader worden omschreven.   

Algemeen 

In 2015 heeft zich de voor Curaçao historische bijzonderheid voorgedaan dat de 

consumentenprijsontwikkeling over het hele kalenderjaar resulteerde in een deflatie. Deze deflatie of 

negatieve inflatie van -0,5 procent is per definitie tevens het inflatiecijfer van december 2015. Immers, 

de inflatie wordt berekend op grond van een 12-maandsgemiddelde CPI. 

Sinds het CBS de inflatie berekent (1970) heeft zich niet eerder een deflatie voorgedaan, althans niet 

over een kalenderjaar. De enige keren eerder dan december 2015 dat er een deflatie is gemeten op 

Curaçao was in september 1999 (-0,3%) en in november 2015 (-0,2%). 

Alhoewel het over het hele jaar 2015 om een lichte deflatie ging (-0,5%), is het in het kader van dit 

artikel, gelet op bovenomschreven historische bijzonderheid, zeker interessant om hier even bij stil te 

staan.  

Twee soorten deflatie 

Deflatie is een daling van het algemeen prijsniveau voor de consument. Door deflatie neemt de reële 

waarde van het geld toe, dus met dezelfde hoeveelheid geld kan meer worden gekocht. Er kan een 

onderscheid worden gemaakt tussen bestedingsdeflatie (aan de vraagkant van de consumptiemarkt) en 

kostendeflatie (aan de aanbodkant van de consumptiemarkt).  

Indien de vraag naar goederen en diensten daalt, kan dit tot gevolg hebben dat het gemiddelde prijspeil 

daalt. Immers, bedrijven zullen proberen de vraag te stimuleren door de prijzen van produkten en 

diensten te verlagen. Als dit proces zich langdurig voortzet, dus als het gemiddelde 

consumentenprijspeil over een periode van 12 maanden daalt, dan is sprake van bestedingsdeflatie.  
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Indien bedrijven lagere produktiekosten doorberekenen in de verkoopprijs, met als gevolg een 

langdurig proces (over een periode van 12 maanden) van gemiddelde prijsverlaging voor de 

consument, dan is er sprake van kostendeflatie. 

De deflatie op Curaçao over het jaar 2015 kan in eerste instantie worden omschreven als een 

kostendeflatie. Het is namelijk het directe gevolg van de substantiële verlagingen van de nutstarieven 

(leidingwater en electriciteit) en de benzineprijzen voor de consument gedurende 2015. Verder 

redenerend kan echter ook een aspect aan de vraagkant worden onderkend. De economie van Curaçao 

groeit reeds een aantal jaren niet of nauwelijks en vertoont zelfs lichte krimp. Hieruit kan worden 

beredeneerd dat de vraag naar goederen en diensten nauwelijks toeneemt, stagneert of zelfs afneemt. In 

dit spanningsveld tussen vraag en aanbod kunnen bedrijven de prijzen van hun goederen en diensten 

niet of nauwelijks verhogen en zien zich zelfs vaak genoodzaakt om de prijzen te verlagen. Dit kan op 

den duur bijdragen aan een algemene verlaging van het prijspeil van de gehele consumptiemand, 

waardoor over een periode van 12 maanden deflatie zou kunnen ontstaan. 

 

Gevolgen van deflatie voor de economie 

Alle drie produkten/diensten –benzine, gebruik van leidingwater door huishoudens, 

electriciteitsverbruik door huishoudens- , die ten grondslag liggen aan de deflatie op Curaçao over het 

jaar 2015, zijn basis-benodigdheden, waarvan de koop niet of slechts in zeer beperkte mate (benzine) 

kan worden uitgesteld. De eventueel negatieve gevolgen van deflatie voor de economie, die vaak door 

economen worden genoemd, namelijk dat de consument zijn/haar bestedingen gaat uitstellen omdat 

men verwacht dat de prijzen zullen blijven dalen, waardoor bedrijven minder gaan verkopen, minder 

winst gaan maken en om dit te compenseren mensen zullen moeten ontslaan om hun kosten te 

verlagen, waardoor de werkloosheid stijgt, lijken dus in dit specifieke geval niet van toepassing te zijn. 

Deflatie is het omgekeerde van inflatie. Zoals eerder vermeld, impliceert inflatie daling van de 

gemiddelde consumentenprijzen, waardoor de waarde van het geld stijgt, de koopkracht stijgt en de 

kosten van levensonderhoud dalen.  

Deflatie kan zowel positieve als negatieve sociaal-economische gevolgen hebben.  

De negatieve gevolgen die vaak in de economische literatuur worden genoemd zijn:  

1. Bedrijven maken minder omzet en winst, doordat de consumenten hun aankopen steeds 

blijven uistellen in afwachting van verdere prijsdalingen; 

2. Stijging van de werkloosheid, doordat bedrijven werknemers moeten ontslaan om hun kosten 

te verminderen zodat ze de keldering van de omzetten en winsten vanwege de verminderde 

consumptie het hoofd kunnen bieden; 
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3. Negatieve economische spiraal: meer werkloosheid betekent minder consumptieve 

bestedingen, met als gevolg een verdere verlaging van de omzet en winst, nog meer ontslagen, 

etc, etc.  

4. Schulden stijgen in waarde. Deflatie betekent dat de schulden van overheden, bedrijven en 

burgers in waarde stijgen. Hoe langer de deflatie voortduurt en hoe forser de deflatie is, hoe 

negatiever de financiële gevolgen hiervan zullen zijn. 

De positieve gevolgen die vaak in de economische literatuur worden genoemd zijn:  

1. Goederen en diensten worden goedkoper. Dus met dezelfde hoeveelheid geld kan men meer 

kopen. Of anders gezegd: de waarde van het geld stijgt en de kosten van levensonderhoud 

dalen. Dit zal de consument stimuleren om meer te kopen en bevordert het 

consumentenvertrouwen. Hierdoor stijgt de omzet en winst van bedrijven, waardoor ook de 

overheid meer inkomsten krijgt. Het eindresultaat is een positief effect op de economie. 

2. Spaartegoeden nemen in waarde toe. Deflatie betekent dat de spaartegoeden van overheden, 

bedrijven en burgers in waarde stijgen. Hoe langer de deflatie voortduurt en hoe forser de 

deflatie is, hoe positiever de financiële gevolgen hiervan zullen zijn. 

 

Vertrouwen in de economie en in de toekomst 

Bovenomschreven voordelen en nadelen van deflatie overziend, kan worden beredeneerd dat als 

enerzijds de consument en de investeerder genoeg vertrouwen in de economie en de toekomst van het 

land hebben en anderzijds de spaartegoeden van het land de schulden van het land overtreffen, deflatie 

uiteindelijk een overwegend positieve invloed op de economie van een land zal hebben. Ook voor 

Curaçao kan deze redenering worden toegepast. 

Over het algemeen kan worden gesteld dat zolang consumenten en investeerders vertrouwen in de 

economie en de toekomst hebben en behouden, ze zich overwegend rationeel zullen blijven gedragen 

en zal deflatie per saldo geen nadelige gevolgen hebben voor de economie. Bestedingen en 

investeringen zullen op basis van behoeften worden gedaan en niet gebaseerd op paniek vanwege 

dalende of stijgende prijzen. Voorbeelden uit de praktijk om te illustreren dat voortdurende 

prijsdalingen geen nadelige economische gevolgen hoeven te hebben –noch aan de aanbodkant, noch 

aan de vraagkant- zijn de voortdurende prijsdalingen in de sector van electronica (stereo-installaties, 

televisietoestellen etc.), computers (desktops, laptops, printers, tablets) en smartphones door de jaren 

heen. Uiteindelijk heeft deze prijsontwikkeling niet geresulteerd in een daling van de vraag en 

dientengevolge verslechtering van de economie. Integendeel zelfs, de vraag naar deze artikelen is juist 

enorm gestegen in de loop der jaren, met een grote stimulerende werking op de economie tot gevolg. 
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Samenvatting, conclusie en vooruitblik 

In 2015 heeft zich voor het eerst (sinds 1970, de start van de CPI-berekeningen door het CBS) over een 

kalenderjaar deflatie voorgedaan op Curaçao. Deze lichte deflatie van -0,5 procent (en deflatie in het 

algemeen) kan zowel positieve als negatieve (sociaal-)economische gevolgen voor een land hebben. Of 

het uiteindelijk effect per saldo positief of negatief zal zijn, is onder meer afhankelijk van koop-, 

investerings-, leen- en spaargedrag van de diverse actoren in de samenleving.  

Het is niet uitgesloten dat de prijsontwikkeling op Curaçao gedurende dit jaar (2016) wederom zal 

resulteren in een deflatie over het hele kalenderjaar.  
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Healthcare in numbers: 
A brief research into the general developments of 
healthcare 

 

Glenda Varlack 

 

Introduction 
 

The term “healthcare” encompasses a wide variety of issues ranging from insurance coverage and workforce 

compensation trends to prescription drug administration and health information technology. Being able to master 

all matters of healthcare would likely take an excessive amount of time and research, which is why a select variety 

of industry topics will be covered in this article. Health care can contribute to a country's economy5. In 2014, the 

health care industry consumed an average of 6 percent of the GDP. 

 

The healthcare sector in Curaçao is a mix of government agencies, state owned companies, public and private 

foundations and associations. On March 1st, 2004 the New Civil Law Code (Nieuw Burgelijk Wetboek) came into 

effect. Together with other regulations like the –Ordinance for regulation of health professionals (moratorium), it 

regulates healthcare good governance. In this article a brief research will be taken regarding the supply side of 

healthcare. The supply side of healthcare regards the primary, secondary and tertiary care.  There is also the zero-

line care also known as the preventive care. The supply of healthcare is meant to cover the whole population. 

Curaçao has a population of over 150,000 since 2011 (Table 1) and all are dependent on the healthcare that the 

island can provide. For example if the amount of childbearing females in the age group of 15-39 is taken, is the 

amount of midwives the responsible amount that is needed to cover the demand (Table 2)? It is important to take 

stock of the health supply that can be offered.  

 

An overview of general healthcare numbers and other aspects will be given for the years 2001, 2010 and 2012 and 

subsequent years as long as the data are available. There has not been much change over the years regarding the 

amount of health professionals due to the fixed amount required by law. The data is collected from the VIC 

(‘Volksgezondheid Instituut Curaçao’) also known in English as the public healthcare institute. Other data that 

will be used are from the “Evaluatie van de structuur en de zorgverlening van de eerstelijnsgezondheidszorg op 

Curaçao” (Evaluation of the structure and healthcare of primary care on Curaçao) report, the labor force survey 

(LFS) and other data collected by CBS.  
 

 
 
 
 

 
5 The World Bank (http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS) 
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Table 1: Population of Curaçao 

Inhabitants 

Year Total Male Female 

2001 130,822 60,643 70,179 

2010 147,122 67,430 79,693 

2011 150,284 68,700 81,584 

2012 151,378 69,120 82,258 

2013 152,798 69,860 82,938 

2014 154,846 70,824 84,022 

2015 156,971 71,713 85,258 
Source: CBS 

 
Table 2: Average Female population in 
childbearing age 15-39 

  Female population age 15-39 

2001 23,283 

2010 23,718 

2011 11,962 

2012 12,503 

2013 8,738 

2014 11,071 

2015 11,385 
Source: CBS 

Healthcare supply 

The way the supply of healthcare is analyzed is through the so called market structures. By analyzing 

how many primary, secondary and tertiary care professionals there are that supply the health needs 

(demand) of the population, government can uphold or abandon the moratoriums regarding the 

needed amount of medical professionals. Does the moratorium come in conflict with the demands, is it 

lacking or does it meet the demands of the users. There is also the preventive care (zero care); this type 

of care is offered before health complications present.  

 
Primary care 

Primary care is referred to as a patient's main source for regular medical care, ideally providing 

continuity of health care services. All general practitioners (GPs), dentist, paramedic professionals and 

pharmacist, practice primary care. The objectives of primary care are to provide the patient with a 

wide range of preventive and curative care over a period of time and to manage all the care that the 

patient receives. In 2012 a total of 504 providers of primary care (Table 3) were listed, the totals for the 

years 2001 and 2010 are not updated with pharmacist information. The most notable increase in 

primary care is the amount of paramedical professionals. It has increased between the years 2001 and 

2010 with 54 percent and between 2010 and 2012 with 9 percent. The amount of general practitioners 

has also been fluctuating throughout the years. In 2010 it decreased with 22 percent and increased with 

12 percent in 2012. 

Regarding the density of primary care for every 1000 inhabitants in Curaçao in 2012 there is 0.73 GPs 

available. It’s a drop compared to 2001 and a slight increase compared to 2010. The lower the ratio the 

higher amount of population per GP (doctor), thus the higher the ratio the less amount of population 
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per doctor. One of the highest ranking countries in the Caribbean (and the world) with a high ratio of 

physicians is Cuba, while the lowest ranking country in the Caribbean is Antigua and Barbuda with a 

0.17 ratio. Curaçao was ranking approximately on the 8th place with 0.73 as of 2012 and in 2013 it has 

dropped to 0.53 (Table 5).  Consequently for every 1000 people there 0.53 GPs available, this places 

Curaçao on the 9th position in the physician’s density rank for the Caribbean. 

 
Table 3: Primary care 

 2001 2010 2012 2013* 

General Practitioners (GPs) 126 98 110 85 

Dental professionals 53 52 54 39 

Midwives 7 6 6 5 

Paramedical professionals 175 269 294 - 

Pharmacist - - 40 33 
Source: Ministry of health, environment & nature of Curaçao (CBS statistical Yearbook) 

*Source data  for 2013: ‘NGE Curaçao 2013 | Themarapport zorg: aanbod, gebruik en uitgave’ , authors I. Jansen en S. 

Verstraeten 

 
 
Table 4: Density of primary care/population ratio 

 2001 2010 2012 2013 

GPs 0.96 0.67 0.73 0.56 

Dental professionals 0.41 0.35 0.36 0.26 

Midwives* 0.30 0.25 0.48 0.57 

Paramedical 

professionals 

1.34 1.83 1.94 - 

Pharmacist - - 0.26 0.22 
Note: (total number per 1000 population) 

*Density of midwives is based on the amount of  midwives divided by the amount of women in the childbearing                            

age group 15-39 
 

Table 5: Physician density rank in the Caribbean 

 Country Level* As Of (year) 

1 Cuba 6.72 2010 

2 The Bahamas 2.82 2008 

3 Barbados 1.81 2005 

4 Dominica 1.59 2001 

5 Dominican Republic 1.49 2011 

6 Trinidad and Tobago 1.18 2007 

7 Saint Kitts and Nevis 1.17 2001 

8 Grenada 0.66 2006 

9 Curaçao** 0.56 2013 

10 Saint Vincent and the Grenadines 0.53 2001 

11 Saint Lucia 0.47 2002 

12 Jamaica 0.41 2008 

13 Haiti 0.25 1998 

14 Antigua and Barbuda 0.17 1999 

Source: https://www.quandl.com/collections/health/physicians-density-per-1000-population-by-country 

*all calculations are in units of 1000 people 

** Curaçao is added to this table for a better impression of the position it is in. 
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Two important factors are not measured in these tables: first of all the general health status of citizens 

of that country, in other words how often do they need to see a doctor.  For example, Country "A" has 

a 500 to 1 ratio but its citizens only need a doctor on an average of once per year.  Compare this to 

country "B" who has a ratio of 300 to 1 but its citizens require a doctor's services, on average, 4 times 

per year.  Second, it does not measure if all citizens of a particular country have equal access to the 

available doctors. 

 
Practice form of General Practitioner’s 

Most GPs work either in a solo practice or in conjunction with one other doctor, respectively 39% and 

31% (Table 6). A minority of GPs indicated in their practice to cooperate with medical specialists. 

About 5 % of GPs indicated that they are employed in a different type of practice6. Research on the 

form of practice was done under 80 primary care providers. The practice forms can be a solo, duo, 

three or more in the same building and GPs in collaboration with a medical specialist (see table 6). 

Sharing of practice form comes with some benefits which entails profit sharing principles, sharing of 

financial results and clinical protocols, staff integration. For patients this means a better local GPs’ 

experience of delivering high quality primary care services, better access to consultations, services 

closer to home and in reassuring settings, a wider range of tailored services and continuity of care, an 

opportunity to build a more extensive community team involving community nursing, secondary care 

specialists and social care7. 

Table 6: Type of practice in Curaçao 

Practice form Respondents 

 N=80 % 

solo practice 31 38.8 

duo practice 25 31.3 

3 or more doctors in the same building 13 16.3 

Both general practitioners and medical specialists in the same building 7 8.8 

Other practice form 4 5 

Source:  “Evaluatie van de structuur en de zorgverlening van de eerstelijnsgezondheidszorg op Curaçao” 

 

Secondary care 

Secondary care is medical care provided by a specialist or facility upon referral by a 

primary care physician that requires more specialized knowledge, skill, or equipment than the 

primary care physician has. In other words a health professional that generally do not have first 

contact with patients. 

 

                                                      
6  Snoeijs, S., Boerma W. & Schellevis F., 2012. “Evaluatie van de structuur en de zorgverlening van de 

eerstelijnsgezondheidszorg op Curaçao door ”NIVEL, Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. 
7 http://www.bma.org.uk/support-at-work/gp-practices/gp-networks/benefits-to-patients-and-practices 
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Table 7. Secondary care: amount of specialist registered by their 
specialization (Curaçao) 

Year 

 

 

2001 

 

2010 

  

2012 

 

 

Density of 

secondary/populati

on (per 1000) ratio 

for 2012 

Anesthesiologist 7 7          7 0.05 

Bacteriologist/ Microbiologist 1 / 0 0 1 0.01 

Cardiologist 5 6 5 0.03 

Child Health Specialist  3 2 2 0.01 

Dermatologist   3 2 3 0.02 

Ear-,Nose- and Throat Physician  6 5 4 0.03 

Gastroenterologist   1 3 3 0.02 

Gynecologists  - Obstetrician  9 11 10 0.07 

Internist  13 12 9 0.06 

Medical Officer   4 10 10 0.07 

Neurologist  3 3 3 0.02 

Neurosurgeon  1 1 1 0.01 

Ophthalmologist 8 9 9 0.06 

Orthopedist   7 8 6 0.04 

Pathologist   3 2 1 0.01 

Pediatrician  10 9 7 0.05 

Psychiatrist  9 9 9 0.06 

Plastic Surgeon  3 2 2 0.01 

Pulmonologist  3 4 2 0.01 

Radiologist  6 11 11 0.07 

Radiotherapist  2 1 1 0.01 

Rehabilitation Specialist  1 1 1 0.01 

Sport Medicine Doctor  2 2 2 0.01 

Social Medicine – Epidemiologist 2 2 2 0.01 

Surgeon 11 9 9 0.06 

Urologist 3 3 3 0.02 

Other 40 14 15 0.10 

Total 166 148 138  
Source: Ministry of health, environment & nature of Curaçao 

In 2012 there has been about 138 secondary care providers listed (Table 7). This amount is actually in 

decline, between 2001 and 2010 it dropped with about 11 percent; from 2010 to 2012 it dropped again 

with roughly 7 percent. Consequently the decrement of the amount of secondary care providers over 

the years is about 17 percent. The density ratio of specialist over the population of Curaçao is very low. 

As a consequence of the low density the waiting period for an appointment is long. 

The moratorium8 for medical specialists has been set for a temporary period.  This temporary 

ordinance needs to be updated to the current situation. The temporary moratorium of 2005 was based 

on a population of about 135,000 people. In 2012 the population has been already surpassing the 

150,000 amount consequently placing pressure on the limited resources. This explains the long 

waiting periods for a consultation with certain specialist. 

 
 

                                                      
8 Tijdelijke landsverordening beperking vestiging beroepsbeoefenaren (PB 2005 no 69) 



Modus                                                                                                                               

Statistisch Magazine 

Modus jrg. 14; nr. 1                                                                                                                            30 

 

Tertiary care 

Tertiary care is specialized consultative health care, usually for inpatients and on referral from a 

primary or secondary health professional, in a facility that has personnel and facilities for 

advanced medical investigation and treatment, such as a tertiary referral hospital.  

Tertiary care in general is mostly accompanied by high cost treatment. Prevention remains the most 

important way to reduce the cost of healthcare. Costs to the healthcare system escalate significantly 

when operative procedures are performed and subsequent tests are needed. Additionally, a delay in 

the diagnosis of a condition itself can lead to delayed treatment, thereby eliminating the possibility of 

timely treatment and thus incurring extra costs. Other factors which play a dominant role in the costs 

of treatment are the duration of hospital stay. The data for the number of rooms have been fixed for 

years now.  

 Table 8. Tertiary care: Intramural facilities by kind and number of beds 

 Category            2012 2013 

SEHOS (St. Elisabeth Hospital) General hospital 536 374 

Antillean Advent hospital General hospital 40 40 

Kliniek Dr. J. Taams Surgical clinic 45 45 

Dr.  D. Capriles Kliniek Psychiatric hospital 200 200 

Rehabilitation  12 12 
Stichting Mgr. Verriet Instituut       

 Handicapped childcare 112 112 

Kraamkliniek Rio Canario Maternity clinic 17 17 

Verpleeghuis Betèsda  Chronic Care Hospital 160 160 

Stichting Brasami  Rehabilitation (for drug addiction) 63 60 

Source: Ministry of health, environment & nature 

 

 

Zero-line care 
 

The zero-line care is also known as the preventive care. Zero-line care consists of measures taken for 

disease prevention, as opposed to disease treatment. Caregivers in the zero-line provide care in clinics 

and public health services, before people have health complications. Preventive care may include 

immunizations, vaccines, regular check-ups, routine physicals and colonoscopies. For example newly 

born who have regular health check-ups to monitor their growth and developments is a form of zero-

line care. 

The department of ‘Geneeskunde en Gezondheidszaken (formerly known as GGD)’, the department of 

medicine & health matters does a good part of the preventive tasks themselves9 (e.g. in youth 

                                                      
9 Drs. Frits van Vugt MPA, 12 augustus 2007. Zorg voor de kosten, een onderzoek naar mogelijkheden tot kostenbeheersing 

en –reductie in de gezondheidszorg op Curaçao 

https://en.wikipedia.org/wiki/Medicine
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healthcare, health care for the elderly and childcare (0-4 years), and also has an important part of the 

preventive tasks outsourced to non-profit organizations.  The main issue here is synchronizing all the 

different organizations that sometimes do almost the same task. For example the FMA (fundashon pa 

maneho di adikshon and onkada (ofisina nashonal pa asuntunan di adikshon) all do drug addiction 

work or prevention. This synchronization will be cost effective, while giving other preventive health 

issues a chance to receive more attention.   

There are organizations who work on the same forefront, that rely on private and public funding to do 

their work, for example cancer prevention like ’Fundashon Prevenshon’ (FP) and there are 

organizations like the ‘Prinses Wilhelmina Fonds Curaçao’, a non-profit organization who relies solely 

on donations to do their work.  

Emphasizing on preventive care helps to maintain good overall health. Therefore a good 

synchronization is of great importance. It will help to maintain the population on a certain level of 

health, consequently making healthcare costs low. In turn this will be beneficial to everyone. 

 

Healthcare funding 
 

A majority of the healthcare providers are financed by the social insurance institution (‘Sociale 

Verzekeringsbank, SVB’) through the Sickness Insurance Act – P.B. 1966 no. 15. The social insurance 

institution is a public health fund that provides the necessary finances in prevention and public health, 

to improve health outcomes, and to enhance health care quality.  In table 9 a general overview of 

healthcare providers that the social insurance works with is given. The amounts have practically 

remained the same throughout 2008-2010. These healthcare providers are mainly sustained by public 

funding. 

Table 9: Healthcare providers working in association with SVB 
Category 2008 2009 2010 

General Practitioner (GPs) 90 92 93 

Specialists 87 89 89 

General hospital 3 3 3 

Psychiatric hospital 2 2 2 

Maternity clinic 1 1 1 

Chronic Care Hospital 1 1 1 

Laboratory 2 2 2 

Home nursing 3 3 3 

Kidney dialysis 3 3 3 

Chronic Care Hospital 9 9 9 

Laboratory 2 2 2 

Birth attendants 9 9 9 

Physiotherapists 41 44 44 

Nutritionist 14 14 15 

Drugstores  33 33 33 
Source: ‘Sociale Verzekeringsbank’ report 

 
The medical cost has been fluctuating from 2010 to 2012, in 2011 being the peak year with an overall 

medical cost of about 205 million guilders (see table 10). Pharmacy and intramural facilities are the 

highest expense cost for 2011. The right for medical cost and the premium liability of de healthcare 
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fund has been included in the basic health insurance in 2013, consequently 2013 should be considered 

as medical cost that nonetheless had to be settled.   

 
Table 10: Healthcare cost under the responsibility of SVB (in millions of Afl.) 
Category 2010 2011 2012 2013 

General practitioners  14,852 16,943 14,966 1,290 

Specialists - 25,315 22,312 3,799 

Laboratory - 15,197 13,424 1,372 

Pharmacy 41,369 52,443 43,457 3,391 

Intramural facilities 61,401 68,729 63,401 6,325 

Paramedical professionals/Midwives 4,237 4,975 4,246 664 

Medical treatment abroad 12,321 17,807 16,229 1,864 

Other 35,329 4,118 3632 610 

Total medical cost* 169,509 205,527 181,668 19,315 
Note: The medical cost are sustained by ZV (‘Ziektefonds’, the health fund) and by OV (‘Ongevallenfonds’, accident fund) 

 
 

Healthcare quality 
 

The Government has three responsibilities in order to uphold healthcare quality. It has to formulate 

the healthcare policy, make legislation and do inspections.  As a result from the dissolution of the 

former Netherlands Antilles in 2010, Curaçao has been working on establishing the necessary policies 

and legal framework to support the reorganization of the Ministry of Health, the national health 

insurance system, and the financial system, as well as embarked on the necessary structural and 

functional changes in healthcare, public health services, and other public related services. (See list of 

ordinances regarding healthcare on www.svb.org) 

Regarding inspection the Public Inspectorate of Curaçao, one of the main Ordinance it has is the BIG 

law (‘Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg’ = The professions act in individual 

healthcare). The BIG law, its main purpose is to do an inquiry on physicians every five years for 

quality requirements. If a physician does not comply, he or she loses his or her BIG registration. The 

requirements are that a physician should have the appropriate specialization, must be active in his or 

her profession and follow retraining. The public inspectorate has also other quality inspections on 

healthcare providers like the intramural institutions, policlinics and residential healthcare providers. 

 

 

Conclusion 

In view of all the above, the overall healthcare supply is limited for the population size that we have 

regarding general practitioners and specialist. In health care in general the scarce resources are at the 

forefront.  In the primary care as well as the secondary care the amount of employment does not 

comply with the healthcare need of the population and the population growth. Mass awareness 

regarding health can contribute to less medical assistance. Health care as a whole is a costly 

undertaking, by implementing government policies in the different cares it could help determine the 

cost or need. The more investment in zero-line care can contribute to less need for primary, secondary 

care and even tertiary care. It’s all about managing the scarce resources that a country possesses. An 

optimal functioning health care system is beneficial to all users. 
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De export van Latijns Amerika en het 

Caribische Gebied, 2013 -2014 

Belangrijkste bestemmingen, partner aandeel en 

product aandeel                

            Lorette Ford 

Inleiding en methodologie 

In een open economie vindt handel in goederen en diensten plaats met andere mensen en bedrijven in de 

internationale gemeenschap. De handeling van het verkopen van goederen of diensten aan het buitenland wordt 

aangeduid als export of uitvoer. Hiertegenover staat de handeling van het kopen van goederen of diensten uit het 

buitenland; dit wordt aangeduid als import of invoer.  

Van uit het exportland bezien bestaat de drang om te exporteren uit het bereiken van een grotere afzetmarkt 

gebied, met als oogpunt het behalen van meer winst. Een andere reden is dat door het op grotere schaal te 

produceren er schaalvoordelen ontstaan waardoor de eigen producten goedkoper worden geproduceerd en dus 

aantrekkelijker zijn om uit te voeren. 

Aan de andere kant, vanuit het importland bestaat de behoefte om een bepaald product in het buitenland te kopen 

bij tekort of afwezigheid in eigen land, of als dat product te duur wordt geproduceerd in eigen land, te hoge 

loonkosten, of van betere kwaliteit dan in eigen land.  

In dit artikel wordt de export van Latijns Amerika en het Caribische Gebied ((LAC10) in 2013 en 2014 onder de 

loupe genomen. Het doel is na te gaan welke landen de belangrijkste exportpartners van LAC zijn en wat de 

belangrijkste producten zijn. Ook wordt een analyse gemaakt van het partner aandeel en het product aandeel en 

hoe deze zich in 2014 hebben ontwikkeld t.o.v. 2013.  

Het product aandeel kan op twee niveaus worden benaderd;  

Het eerste niveau is door de producten te verdelen naar fase van verwerking in grondstoffen, intermediaire 

goederen, consumptiegoederen en . Bij het tweede niveau wordt gekeken naar een verdere specificatie van de 

producten zelf bijvoorbeeld mineralen, groenten, hout, chemicaliën, enz. 

                                                      
10 LAC is de korte aanduiding voor Latijns Amerika en het Caribische gebied, die door regionale organisaties wordt gebruikt 

voor statistische doeleinden. Voor een lijst van landen die hieronder vallen zie http://www.worldbank.org/en/region/lac 
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Voor de totstandkoming van de data in dit artikel is gebruikgemaakt van informatie van de wereldbank, de 

ECLAC11, en de IDB12. Gegevens van LAC worden als een totaal opgenomen van de verschillende landen die 

deel uitmaken van LAC.  

De gepresenteerde data zijn in US$.  

Definities 

Consumptiegoederen: een consumptiegoed is elk tastbaar goed dat geproduceerd wordt om 

vervolgens door de consument, om haar noodzaak aan dit goed te bevredigen, geconsumeerd te 

worden.  

Export: de handeling van het verkopen van goederen of diensten aan het buitenland, ook aangeduid 

als uitvoer. Hiertegenover staat import, de handeling van de koop van goederen en diensten van het 

buitenland, ook aangeduid als invoer 

Intermediaire of halfafgewerkte goederen groeperen de goederen die één of meerdere industriële 

transformaties hebben ondergaan en die nog moeten worden omgezet in afgewerkte goederen. 

Kapitaalgoederen: goederen voor voortzetting, uitbreiding of verbetering van de productie waarvoor 

langlopende investeringen vereist worden. Voorbeelden: fabrieken, machines, gereedschappen 

Partner aandeel wordt berekend als de waarde van de export naar een bepaald land gedeeld door de 

totale export van LAC. 

Product aandeel is de waarde van de export van een specifiek product gedeeld door de totale LAC 

export naar dat land.  

Ontwikkeling van de export van LAC 2013-2014 

In 2014 bedroeg de totale waarde van de export uit LAC 955.926 miljoen. Dit bedrag vertegenwoordigt 

een daling van 10,43 procent in vergelijking met 2013 toen de uitvoer nog 1.067.243 miljoen bedroeg. 

De export uit LAC is gedaald als gevolg van een daling in de prijzen van belangrijke producten en een 

verminderde vraag vanuit de belangrijkste exportmarkten. De ontwikkeling in de uitvoer van LAC 

liep parallel met de ontwikkeling in uitvoer op mondiaal niveau. In 2013 is een totaal bedrag van 

20.291.614 miljoen wereldwijd genoteerd dat is verminderd tot 15.864.249 in 2014.   

Het totaal aantal producten dat door LAC in 2013 is uitgevoerd bedroeg 4.600 naar in totaal 233 

landen. Deze aantallen zijn in 2014 verminderd tot  4.583 producten en 230 landen. 

 

 

                                                      
11 Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
12 Inter-American Development Bank 
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Belangrijkste bestemmingen 

Tabel 1 geeft de belangrijkste exportbestemmingen van LAC aan in waarde en hun betreffende partner 

aandeel. De belangrijkste export bestemmingen van LAC landen in 2013 en 2014 zijn de Verenigde 

Staten van Amerika (VS), China, Brazilië, Nederland en Canada. De VS staat aan de top van de 

belangrijke exportbestemmingen uit deze regio. In 2013 bedroeg de export van LAC  naar de VS 

397.837 miljoen. In 2014 is deze waarde met 3 procent gestegen naar 410.201 miljoen. De tweede 

grootste exportpartner van LAC is China; naar dit land is in 2013 een totale waarde van 92.950 miljoen 

uitgevoerd. Deze waarde is in 2014 gedaald met 8 procent tot 85.289 miljoen. De derde belangrijke 

exportbestemming van LAC is Brazilië. Ook de export naar dit land is in 2014 gedaald, van 38.297 

miljoen tot 34.563 miljoen, een daling van 10 procent. De waarde van de export naar Nederland, de 

vierde belangrijkste export partner, is in 2014 verminderd met 15 procent, van 28.280 in 2013 naar 

24.160 miljoen in 2014. Canada is de vijfde belangrijkste exportpartner van LAC. Naar dit land is in 

2013 en 2014 een  totale waarde van respectievelijk 22.191 miljoen en 21.448 miljoen uitgevoerd.  

Partner aandeel  

Het partner aandeel van de VS bedroeg in 2013 37,3 procent. Dit aandeel is in 2014 gestegen met 5,6 

procent punten doordat in dit jaar de export van LAC naar de Verenigde Staten van Amerika is 

gestegen tot 410.201 miljoen terwijl de totale LAC export is gedaald tot 955.926 miljoen.  

Tabel 1: LAC top 5 export partners met hun exportwaarde (in 

US$ mln) en hun partner aandeel (in %), 2013-2014 

  2013 2014 

Landen Waarde  
partner 

aandeel 
waarde 

partner 

aandeel 

Verenigde Staten 397.837 37,3 410.201 42,9 

China 92.950 8,7 85.289 8,9 

Brazilië 38.297 3,6 34.563 3,6 

Nederland 28.280 2,7 24.160 2,5 

Canada 22.191 2,1 21.448 2,2 

Bron: http://wits.worldbank.org 

 

Het aandeel van China, Brazilië, Nederland en Canada zijn min of meer gelijk gebleven in 2014.  

In 2013 bedroeg de export van LAC naar China 92.950 miljoen en is in 2014 gedaald tot 85.289 miljoen. 

De aandelen van China en Canada zijn licht gestegen met respectievelijk 0,2 en 0,1 procent punten. Het 
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aandeel van Brazilië is hetzelfde gebleven, namelijk 3,6 procent, terwijl dat van Nederland is gedaald 

met 0,2 procent punten. (zie tabel 1) 

Product aandeel 

Zoals is aangegeven kan het product aandeel op twee niveaus worden benaderd. 

Door te kijken naar de fase van verwerking worden de producten ingedeeld in grondstoffen, 

intermediaire goederen, consumptie- en kapitaalgoederen en . (zie tabel 2).  

Het tweede niveau is de producten verder te specificeren. 

Productaandeel naar fase van verwerking 

Een analyse van de exportproducten van LAC naar de VS laat zien dat er meer kapitaal- en 

consumptiegoederen dan andere goederen zijn uitgevoerd. Deze vertegenwoordigen in 2013 samen 

een aandeel van meer dan 60 procent van de totale export van LAC naar de VS en in 2014 is dit 

gezamenlijke aandeel gestegen naar iets meer dan 65 procent. 

Tabel 2: Product aandeel op de LAC exporten naar de belangrijkste 

landen (in %) 

2013 VS China Brazilië Nederland Canada 

Grondstoffen 21,2 71,3 13,8 32,8 16,9 

Intermediaire 

goederen 12,7 23,6 28,4 34,3 42,4 

Consumptiegoederen 24,3 2,5 39,8 16,2 14,4 

Kapitaal goederen 37,4 2,5 17,8 16,3 20,0 

2014 VS China Brazilië Nederland Canada 

Grondstoffen 18,4    71,0       15,7 36,9 16,1 

Intermediaire 

goederen 12,1    23,8      28,1 37,8 38,2 

Consumptiegoederen 24,4      3,0     38,4 17,1 18,3 

Kapitaal goederen 40,7      2,2 17,4   7,9 21,0 

Bron: http://wits.worldbank.org 

De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een relatieve stijging van bijna 9 procent in het 

aandeel van kapitaal goederen, van 37,4 in 2013 naar 40,7 procent in 2014. Het aandeel in 

consumptiegoederen is nauwelijks veranderd in 2014. Ook het aandeel in intermediaire goederen is 

nagenoeg constant gebleven in 2014.  

http://wits.worldbank.org/
http://wits.worldbank.org/
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In 2013 is iets meer dan 20 procent aan grondstoffen uitgevoerd. Dit aandeel is in 2014 iets gedaald tot 

18,4 procent. (Figuur 1). 

In het geval van China zijn meer grondstoffen en intermediaire goederen uitgevoerd dan consumptie- 

en kapitaal goederen. Het totale aandeel van grondstoffen en intermediaire goederen bedraagt in 

beide jaren bijna 95 procent. Het aandeel grondstoffen bedraagt in beide jaren iets minder dan drie 

vierde deel en de intermediaire goederen bedragen bijna een kwart (figuur 2). 
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De uitvoer van LAC naar Brazilië bestaat in 2013 voor meer dan twee derde deel uit intermediaire en 

consumptiegoederen en bestaat voor de rest uit grondstoffen en kapitaal goederen wiens aandelen 

bijna even groot zijn. Het aandeel in intermediaire goederen bedroeg rond de 28 procent, terwijl het 

aandeel in consumptiegoederen in beide jaren bijna 40 procent bedroeg. (Figuur 3). 

Het grootste deel van de export van LAC naar Nederland in beide jaren bestaat uit grondstoffen en 

intermediaire goederen; in 2013 was dit gezamenlijke aandeel 67 procent en in 2014 is dit aandeel 

gestegen tot 75 procent. In 2013 maken consumptie- en  kapitaalgoederen voor ongeveer een derde 

deel uit van de export naar Nederland. In 2014 is een sterke daling in het aandeel in kapitaalgoederen 

waar te nemen, van 16,3 naar 7,9 procent. (figuur 4)  

In het geval van Canada kan worden gesteld dat in 2013 meer dan 60 procent bestaat uit intermediaire 

en kapitaalgoederen. Het aandeel in intermediaire goederen bedroeg in 2013 iets meer dan 40 procent. 

In 2014 bedroeg het gezamenlijke aandeel intermediaire en kapitaal goederen iets minder dan 60 

procent omdat het aandeel in intermediaire goederen lichtelijk is verminderd tot 38 procent.  

Het aandeel in grondstoffen is ongeveer hetzelfde gebleven in 2014 (zie figuur 5). 
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Productaandeel verdere specificering 

Een verdere uitsplitsing van de export producten leert dat in 2013 van de totale LAC export naar de VS 

30,2 procent bestond uit machines en elektronica, 17 procent uit vervoer, 16 procent uit brandstof. 

Groenten en metalen hadden elk een aandeel van 5 procent. In 2014 hadden bovengenoemde vijf 

producten min of meer het zelfde aandeel. In dit jaar is wel meer metalen dan groenten uitgevoerd 

vergeleken met 2013.  

De aandelen van de belangrijkste export producten naar China zijn min of meer gelijk gebleven in 

2014. De belangrijkste exportproducten in 2013 zijn mineralen met 31 procent, groenten met 25 

procent, metalen met 15 procent, brandstoffen met 11 procent en voeding met 4 procent.  

Behalve dat hun bijdrage in 2014 niet veel is veranderd heeft er ook een verschuiving plaatsgevonden; 

voeding is minder belangrijk geworden en hout is in dit jaar een belangrijk product geworden.  
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De uitvoer van LAC naar Brazilië bestaat in 2013 voor het grootste deel uit vervoer (29%), brandstof 

(20%) en metalen, groenten en chemicaliën met een even groot aandeel van 9 procent.  

De belangrijkste producten die naar Nederland zijn uitgevoerd zijn gelet op hun bijdrage aan de totale 

uitvoerwaarde van LAC naar Nederland: voeding (20%), brandstoffen (16%), groenten (14%)metalen 

(12%) en vervoer (5).  

In 2014 is het patroon iets veranderd, mineralen zijn in dit jaar belangrijker dan vervoer.  

Van de export van LAC naar Canada bestond het grootste deel in 2013 uit steen en glas met 30 procent, 

machines en elektronica met 16 procent, vervoer met 15 procent, brandstof met 7 procent en 

chemicaliën met 6 procent. Ook hier wordt in 2014 een verschuiving waargenomen.  
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Steen en glas hebben een aandeel van 25 procent, vervoer 19 procent, machines en elektronica nemen 

een aandeel van 16 procent voor rekening, en groenten is belangrijk worden. 

 

Samenvatting  

De ontwikkeling van de export van LAC in 2014 liep parallel met dat op mondiaal niveau. In 2014 is 

de export van LAC verminderd met 10,4 procent in vergelijking met 2013.  

De belangrijkste exportpartners van LAC in beschouwde periode zijn naar volgorde van 

belangrijkheid de VS, China, Brazilië, Nederland en Canada.  

Ten aanzien van het partneraandeel kan worden gesteld dat van de VS is gestegen van 37,3 in 2013 

naar 42,9 procent in 2014. Ook de aandelen van China en Canada zijn gestegen, hoewel licht, met 

respectievelijk 0,2 en 0,1 procentpunten. Nederlands aandeel is met 0,2 procentpunten gedaald, terwijl 

dat van Brazilië gelijk is gebleven.  

Ten aanzien van het productaandeel kan worden gesteld dat de uitvoer van LAC naar de VS  

voornamelijk bestaat uit  consumptie- en kapitaalgoederen In 2013 vertegenwoordigen ze een 

gezamenlijk aandeel van meer dan 60 procent, dat in 2014 is gestegen naar iets meer dan 65 procent.  

De voornaamste producten die de VS invoeren vanuit LAC zijn machines en electronica, vervoer en 

brandstof met een aandeel van respectievelijk 31, 19 en 13 procent in 2014.  

In het geval van China zijn meer grondstoffen en intermediaire goederen uitgevoerd. Het totale 

aandeel bedraagt in beide jaren bijna 95 procent. De belangrijkste producten die LAC naar  China 

uitvoert zijn mineralen, groenten en metalen met een aandeel van respectievelijk 31, 26 en 14 procent 

in 2014.  

De uitvoer van LAC naar Brazilië bestaat voornamelijk uit intermediaire goederen en 

consumptiegoederen. Het gezamenlijke aandeel in beide jaren bedraagt meer dan twee derde deel. 

Gelet op de productspecificatie zijn de belangrijkste producten vervoer, brandstof en groenten met een 

respectievelijk aandeel van 26, 22 en 9 procent in 2014.  

Grondstoffen en intermediaire goederen vertegenwoordigen in 2013 en 2014 een gezamenlijk aandeel 

van respectievelijk 67 en 75 procent van de export van LAC naar Nederland. LAC voert voornamelijk 

voeding, brandstof en groenten uit naar Nederland. Hun aandeel bedraagt respectievelijk 21, 19 en 16 

procent in 2014.  

De export van LAC naar Canada bestaat voor het grootste deel uit intermediaire en kapitaalgoederen 

met een gezamenlijk aandeel van ongeveer 60 procent.  De voornaamste producten zijn steen en glas, 

vervoer en machines en elektronica. Hun aandelen bedragen in 2014 respectievelijk 25, 19 en 16 

procent.  
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