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Consumentenprijzen Curaçao: april 2017 

Prijzen 0,1 procent hoger, vergeleken met de maand maart 2017;  

Inflatie per april 2017 is 0,5 procent 

 

 

Prijsontwikkeling op Curaçao gedurende maand april 2017, per 

bestedingscategorie 

 

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand april 2017 

gestegen met 0,1 procent, namelijk van 125,3 in maart naar 125,4 in april. Deze 

lichte prijsniveau-stijging (+0,1%) is het resultaat van de prijsontwikkeling van de 

9 bested ingscategorieën gedurende de maand ap ril 2017.  

 

Gedurende afgelopen april vertoonden 8 van de 9 bested ingscategorieën een 

gematigd  of zelfs (bijna) stabiel prijsverloop: “Voeding” (0,0%), “Recreatie, 

educatie en ontwikkeling” (0,0%), “Vervoer en communicatie” (-0,1%), 

“Gezondheidszorg” (+0,1%), “Overig” (+0,1%), “Dranken en rookwaren” (-0,2%), 

“Woninginrichting en huisraad” (+0,2%) en “Wonen” (+0,4%). De 

consumentenprijsontwikkeling had  alleen voor de bestedingscategorie “Kleding 

en schoeisel” (-1,7%) een significante prijswijziging tot gevolg.  

 

De prijsontwikkeling gedurende april 2017 werd  vooral beïnvloed  door drie 

bestedingscategorieën: “Wonen”, “Kleding en schoeisel”  en “Vervoer en 

communicatie”.  

 

 Bestedingscategorie “Wonen” (+0,4%): zowel het electriciteits- als het 

leid ingwatertarief is met 1 procent gestegen. 

 Bestedingscategorie “Kleding en schoeisel” (-1,7%): het prijsniveau van 

kleding en schoeisel is met respectievelijk 2 en 3 procent gedaald . 

 Bestedingscategorie “Vervoer en communicatie” (-0,1%): benzine is 1 

procent goedkoper gew orden. 

 

De prijsontwikkeling van voedingsproducten vertoonden in april jongstleden 

over het algemeen een redelijk stabiel beeld . Vijf voedingsgroepen zijn licht in 

prijs gestegen: “spijsvetten” (+0,6%), “vlees en vis” (+0,2%), “suiker en chocolade” 

(+0,2%), “kant- en klare gerechten” (+0,1%) en “overige voedingsmiddelen” 

(+0,1%). Verder bleef één voedingsgroep, namelijk “graanproducten” (0,0%) 

stabiel in prijs, terwijl de drie overige voedingsgroepen met 0,1 procent licht in 

prijs daalden: “zuivelproducten”, “aardappelen, groenten en fruit” en 

“verteringen buitenshuis”. Deze combinatie van gematigde prijsontwikkeling 
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resulteerde uiteindelijk in stabilisatie van het prijsniveau van de 

bestedingscategorie “Voeding” (0,0%). 

 

 

Prijsontwikkeling op Curaçao gedurende maand april 2017 ten opzichte van 

maand april 2016  

 

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van april 2017 (125,4) was 2,1 procent 

hoger dan d ie van april 2016 (122,8). Dit cijfer (2,1%) geeft weer dat de maand 

april van d it jaar 2,1 procent duurder was dan de maand  april vorig jaar, voor 

zover het de gemiddelde prijs van consumptieproducten en –diensten betreft. 

 

 

Inflatie op Curaçao per april 2017: 12-maands-gemiddelde CPI april 2017 ten 

opzichte van 12-maands-gemiddelde CPI april 2016  

 

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, 

doordat de consumentenprijzen voor producten en d iensten stijgen. Het 

inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten 

van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument 

voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige 

inkomens. Deflatie is het tegengestelde van inflatie: het geeft een indicatie van de 

daling van de kosten van levensonderhoud en de stijging van de koop kracht 

doordat de gemiddelde consumentenprijzen voor producten en d iensten dalen. 

 

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde 

van de CPI in d ie maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in 

dezelfde maand een jaar eerder. 

Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met april 2017, ten opzichte 

van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de prijzen gemiddeld  genomen met 0,5 

procent gestegen. De inflatie op Curaçao is dus 0,5 procent per april 2017.  

 

 

Prijsontwikkeling op Curaçao over het afgelopen twee jaar en gedurende de 21
e
 

eeuw 

 

Over de afgelopen periode van ruim twee jaar (27 maanden: februari 2015 t/ m 

april 2017) laat de consumentenprijsontwikkeling van Curaçao, na een periode 

van inflatie gevolgd  door een periode van deflatie, de laatste vijf maanden 

aanvankelijk nul-inflatie (december 2016 en januari 2017) en daarna een lichte 

inflatie (februari, maart en april 2017) zien.  
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Ind ien wordt gefocust op de inflatie van april gedurende de periode 2000-2017, 

dan blijkt de inflatie sterk schommelend te zijn door de jaren heen, variërend  van -

0,5 procent in april 2016 tot 6,4 procent in april 2009. Van de april-inflatie-reeks 

gedurende de periode 2000-2017 is het gemiddelde een inflatie van 2,3 procent per 

jaar. In deze reeks is de inflatie van april 2017 (0,5%) de op één na laagste: alleen in 

april 2016 was het lager. 
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Relatie tussen CPI en kosten van levensonderhoud op Curaçao: focus op het 

product “benzine” 

 

De consumentenprijsindex (CPI) geeft een indicatie van het niveau van de kosten 

van levensonderhoud. Eén van de belangrijkste producten in de CPI-mand van 

Curaçao is benzine, d ie een onderdeel vormt van de bested ingscategorie “Vervoer 

en communicatie”.  

 

In oktober 2006 vond de meest recente basisverlegging plaats, na afronding van 

het budgetonderzoek 2004/ 2005. De basisverlegging is in feite een nulmeting, 

waarbij: 

 op basis van de resultaten van het budgetonderzoek een nieuwe 

consumptiemand wordt vastgesteld  om de CPI te berekenen en 

  alle CPI’s in desbetreffende maand  (oktober 2006) op de basiswaarde, dus 

100, worden vastgesteld .  

 

 

De CPI van benzine in oktober 2006 is derhalve 100. De CPI van benzine in april 

2017 is 92. Dit betekent dat het prijsniveau van benzine 8 procent lager is in de 

maand april 2017, vergeleken met de maand oktober 2006. 

 

Indien gekeken wordt naar de jaarlijkse prijsontwikkeling van benzine sinds de 

nulmeting (oktober 2006, CPI=100), dan blijkt dat gedurende 7 van de afgelopen 

10 kalenderjaren benzine duurder was dan ten tijde van de nulmeting. Dit varieert 
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van 5 procent duurder in 2007 (CPI = 105) tot 34 procent duurder in 2012 (CPI = 

134).  

 

De gemiddelde CPI van benzine over de afgelopen 10,5 jaar (oktober 2006 – april 

2017) is 112. Hieruit kan worden geconcludeerd  dat benzine in de afgelopen 10,5 

jaar gemiddeld  genomen 12 procent duurder is geworden voor de consument op 

Curaçao. 

 

 

 
 

okt'2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (jan-apr)

100 105 130 99 112 131 134 129 126 95 82 90  
 


