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Consumentenprijzen Curaçao: mei 2017 

Prijzen 0,3 procent lager, vergeleken met de maand april 2017;  

Inflatie per mei 2017 is 0,7 procent 

 

Prijsontwikkeling op Curaçao gedurende maand mei 2017: focus op 

bestedingscategorieën 

 

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand mei 

2017 gedaald  met 0,3 procent, namelijk van 125,4 in april naar 125,0 in mei. 

Deze lichte prijsniveau -daling (-0,3%) is het resultaat van de 

prijsontwikkeling van de 9 bested ingscategorieën gedurende de maand mei 

2017.  

 

Gedurende de afgelopen maand  mei werd  van de 9 bested ingscategorieën  

slechts één, namelijk de bested ingscategorie “Gezondheidszorg” (+0,2%),  

duurder. Van de overige 8 bested ingscategorieën vertoonden drie 

prijsstabiliteit (0,0%) terwijl vijf goedkoper werden. Prijsstabiliteit werd  

gemeten bij de bested ingscategorieën “Voeding”, “Dranken en rookwaren”, 

“Recreatie, educatie en ontwikkeling”, terwijl bij de bested ingscategorieën 

“Woninginrichting en huisraad” (-0,1%),  “Overig” (-0,1%), “Vervoer en 

communicatie” (-0,3%), “Wonen” (-0,8%) en   “Kled ing en schoeisel” (-0,8%) 

er sprake was van prijsdaling. 

 

 

Prijsontwikkeling op Curaçao gedurende maand mei 2017: focus op 

producten en diensten met de grootste invloed 

 

De prijsontwikkeling gedurende mei 2017 werd  vooral beïnvloed  door drie 

bested ingscategorieën: “Wonen”, “Vervoer en communicatie” en “Kleding 

en schoeisel”. 

 Bested ingscategorie “Wonen” (-0,8%): het electriciteitstarief is met 6 

procent gedaald . 

 Bested ingscategorie “Vervoer en communicatie” (-0,3%): benzine is 2 

procent goedkoper geworden. 

 Bested ingscategorie “Kled ing en schoeisel” (-0,8%): het prijsniveau  

van kled ing is 1 procent gedaald . 
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De prijsontwikkeling van voedingsproducten vertoonden in mei 

jongstleden over het algemeen een redelijk stabiel beeld . De voedingsgroep  

die het meest stabiel in prijs bleef was “vlees en vis” (0,0%).  De overige 8 

voedingsgroepen zijn zeer licht van prijs gewijzigd , onder te verdelen in 

drie gradaties: 

 

1. Prijsverhoging of –verlaging met 0,1 procent: “graanproducten”  

(+0,1%), “spijsvetten” (+0,1%), “kant- en klare gerechten” (+0,1%) en 

“suiker en chocolade”  (-0,1%). 

2. Prijsverhoging of –verlaging met 0,2 procent: “verteringen 

buitenshuis” (+0,2%) en “overige voedingsmiddelen” (-0,2%).  

3. Prijsverhoging of –verlaging met 0,3 procent: “zuivelproducten” (-

0,3%) en , “aardappelen, groenten en fru it” (-0,3%).   

 

 

Prijsontwikkeling op Curaçao gedurende maand mei 2017 ten opzichte 

van maand mei 2016 

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van mei 2017 (125,0) was 1,9 procent 

hoger dan d ie van mei 2016 (122,7). Dit cijfer (1,9%) geeft weer dat de 

maand mei van d it jaar 1,9 procent duurder was dan de maand mei vorig 

jaar, voor zover het de gemiddelde prijs van consumptieproducten en –

diensten betreft. 

 

 

Inflatie op Curaçao per mei 2017: 12-maands-gemiddelde CPI in mei 2017 

ten opzichte van 12-maands-gemiddelde CPI in mei 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 ind icatie van de gemiddelde 

stijging van de kosten van levensonderhoud en word t daarom aanbevolen 

als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, 

minimumloon en overige inkomens. Deflatie is het tegengestelde van 

inflatie: het geeft een ind icatie van de daling van de kosten van 

levensonderhoud en de stijging van de koopkracht doordat de gemiddelde 

consumentenprijzen voor producten en d iensten dalen. 
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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 mei 2017, ten 

opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de prijzen gemiddeld  

genomen met 0,7 procent gestegen. De inflatie op Curaçao is dus 0,7 

procent per mei 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: maart 2015 

t/ m mei 2017) laat de consumentenprijsontwikkeling van Curaçao een 

gevarieerd  beeld  zien: 

 Eerst een periode van inflatie d ie geleidelijk daalt, 

 Gevolgd  door een periode van lichte deflatie en uiteindelijk 

resulterend   

 In het afgelopen halfjaar, een periode d ie begint met nu l-inflatie en 

vervolgens een geleidelijk stijgende lichte inflatie vertoont.  
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Ind ien wordt gefocust op de inflatie van mei gedurende de periode 2000-

2017, dus de 21
e
 eeuw, dan blijkt de inflatie sterk schommelend te zijn door 

de jaren heen, variërend  van -0,5 procent in mei 2016 tot 6,1 procent in mei 

2009. Van de mei-inflatie-reeks gedurende de periode 2000-2017 is het 

gemiddelde een inflatie van 2,3 procent per jaar. In deze reeks neemt de 

inflatie van mei 2017 (0,7%) een 3
e  

 positie in als het gaat om de laagste 

inflatieniveaus. In de 21
e
 eeuw werd  de laagste inflatie van mei gemeten in 

2016 (-0,5%), gevolgd  door een gedeelde tweede plaats voor de jaren 2002 

en 2014, met beiden een inflatie van 0,6 procent in mei. 
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Relatie tussen CPI en kosten van levensonderhoud op Curaçao: focus op 

het product c.q. de dienst “ziektekostenverzekering” 

 

De consumentenprijsindex (CPI) geeft een ind icatie van het niveau van de 

kosten van levensonderhoud . Eén van de belangrijkste producten / d iensten 

in de CPI-mand van Curaçao is “ziektekostenverzekering” , d ie een 

onderdeel vormt van de bested ingscategorie “Overig”. In de CPI, conform 

de internationale definitie van “consumptie” om vat de 

“ziektekostenverzekering” uitslu itend  de particuliere 

ziektekostenverzekeringen, dus exclusief de basverzekeringspremies d ie op 

het loon worden ingehouden. 

 

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 premies voor de “ziektekostenverzekering” is sinds oktober 2006 steeds 

in januari verhoogd .  De CPI voor “ziektekostenverzekering”, d ie een 

weerspiegeling is van de premieontwikkeling  van 

“ziektekostenverzekering”, werd  dus in oktober 2006 op 100 vastgesteld .  

Gedurende de afgelopen 10,5 jaar is de CPI voor “ziektekostenverzekering”  

astronomisch gestegen, tot het niveau van 175,7 in januari 2017, dat tevens 

het cijfer is voor mei 2017. Dit betekent concreet dat de premie voor 

“ziektekostenverzekering” op Curaçao gedurende de afgelopen 10,5 jaar 

met 75,7 procent is gestegen, dus met een gemiddelde van 7 procent per 

jaar. 
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òkt'2006 jan'07 jan'08 jan'09 jan'10 jan'11 jan'12 jan'13 jan'14 jan'15 jan'16 jan'17 mei'17

100 105 113.4 122.5 132.3 140.2 148.6 157.6 163.1 168.0 172.2 175.7 175.7  
 

Het product/ de d ienst “ziektekostenverzekering”  is één van de 

producten/ d iensten d ie het meest in prijs zijn gestegen gedurende de 

afgelopen 10,5 jaar. Na een stijging van 8 procent in de jaren 2008, 2009 en 

2010 volgden drie jaren (2011, 2012, 2013) met een stijging van 6 procent per 

jaar. De laatste 4 jaar is er sprake van een minder forse stijging: 3,5 procent 

(2014), 3,0 procent (2015), 2,5 procent (2016) en 2,0 procent (2017).  

 

Ondanks de significante prijsstijging van 75,7 procent gedurende de 

afgelopen 10,5 jaar van het product/ de d ienst “ziektekostenverzekering” , 

is het effect op de inflatie vrij gering, aangezien premies voor 

“ziektekostenverzekering”  relatief een zeer klein deel uitmaken van de 

totale uitgaven van de consument over een heel jaar.  


