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Vorig jaar las ik op een online nieuwssite een bericht dat de overheid van Curaçao 4.094 ambtenaren in dienst 

heeft (Curacao.nu, 2019). Dit bericht verwees naar een bekendmaking van het ministerie van Bestuur, Planning 

en Dienstverlening (BPD) van 17 september 2019 (link). In deze bekendmaking stond de volgende tabel: 

 

Vergelijking overheidspersoneel met voorgaande maand Mei 2019 April 2019 

Ambtenaren bij ministeries en staatsorganen 3.343 3.342 

Onderwijzend personeel 660 659 

Directie Openbaar Onderwijs 47 47 

Niet-onderwijzend personeel Openbaar Onderwijs 44 44 

Totaal overheidspersoneel 4.094 4.092 

 

Er kwamen meerdere vragen in me op. Wat verstaan we onder ‘de overheid’? Omvat deze tabel alle 

medewerkers van de overheid van Curaçao? Waarom wordt enkel het personeel in het onderwijs genoemd en 

niet de zorgsector bijvoorbeeld? Is het getal van 4.094 veel, gemiddeld of weinig vergeleken met andere 

landen? 

 

Ik ging op onderzoek uit en kwam tot opvallende conclusies. Eén opmerking vooraf: dit artikel gaat enkel in op 

de omvang van de overheid in termen van aantal medewerkers. De (doelmatigheid van de) uitgaven van de 

overheid of het functioneren van overheidspersoneel blijft buiten beschouwing. 

 

De rol van de overheid 

In de samenleving en het economisch verkeer speelt de overheid een belangrijke rol. Zo kan zij wetten en regels 

opstellen om daarmee het gedrag van burgers en bedrijven te beïnvloeden. Daarvoor zijn mensen nodig die 

toezien op de naleving van deze wetten en regels, zoals de politie en het gerecht. Verder kan de overheid 

belastingen en andere verplichte heffingen opleggen om dat geld vervolgens te gebruiken voor (a) herverdeling 

van inkomen en (b) het aanbieden van diensten die de markt niet (snel) zal aanbieden, zoals defensie en 

straatverlichting. 

 

De reikwijdte van de activiteiten van een overheid verschilt van land tot land en verandert over tijd. Zo zijn in 

Curaçao relatief veel markten gereguleerd op prijs en aanbod die in andere landen niet meer worden gestuurd 

door de overheid (FTAC, 2019). Een ander voorbeeld is dat in Curaçao vijftig jaar geleden nog geen centraal 

bureau voor de statistiek bestond, maar nu vanzelfsprekend wel. 

 

Afbakening van de overheid 

De overheid is niet één grote eenheid, maar een geheel van verschillende instellingen, ieder met een specifieke 

taak. De centrale overheid kan immers bepaalde taken en bevoegdheden uitbesteden aan iemand anders. 

Bijvoorbeeld het waarborgen van sociale zekerheid door de SVB. De gedachte hierbij is dat een aparte 

overheidsinstelling de taken effectiever kan uitvoeren dan de centrale overheid vanwege o.a. expertise en 

politieke onafhankelijkheid. Ook kunnen (financiële) risico’s beter worden beheerst. 

 

Over sommige instellingen zal iedereen het eens zijn dat ze tot de overheid behoren, zoals een ministerie of de 

politie. Dit zijn instellingen die op basis van de grondwet van een land zijn opgericht. Maar bij andere 

instellingen kunnen de meningen verschillen. Behoort een rechtbank bijvoorbeeld tot de overheid? Of een 

openbaar ziekenhuis?  

 

https://curacao.nu/4094-ambtenaren-in-overheidsdienst/
https://gobiernu.cw/nl/nieuw/bekendmaking-in-en-uitstroom-overheidspersoneel-over-de-maand-mei-2019/
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In Europa hanteren alle nationale statistiekbureaus dezelfde definitie van het begrip overheidsinstelling bij het 

publiceren van cijfers (CBS NL, 2018 en Eurostat, 2019). Deze definitie is gebaseerd op het System of National 

Accounts (“SNA”) van onder andere het IMF en de Verenigde Naties. De meest recente versie is van 2008 en 

wordt wereldwijd gehanteerd (Europese Commissie et al., 2009). Het Centraal Bureau voor de Statistiek van 

Curaçao gaat ook op deze versie over. Volgens de SNA 2008 (p. 436-441) behoort een organisatie tot de 

overheid als zij: 

- zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft (o.a. op eigen naam activa bezitten, contracten afsluiten en 

leningen aangaan); 

- eigendom is of onder controle staat van een centrale overheidsinstelling (o.a. de mogelijkheid om het 

bestuur te benoemen, statuten wijzigen en het algemene beleid van de organisatie te bepalen); en 

- haar producten en/of diensten gratis of tegen economisch niet-significante prijzen levert. Dit is het geval 

wanneer de verkoopopbrengsten, exclusief vaste subsidies, maximaal 50% van de kosten dekken (“niet-

marktproducent”). 

 

Een overheidsinstelling kan zowel een publiekrechtelijke rechtsvorm zijn (bijv een ministerie of zelfstandig 

bestuursorgaan) als een privaatrechtelijke rechtsvorm (bijv een NV of stichting). Ter illustratie, in Nederland 

maken meer dan 1.600 verschillende instellingen deel uit van de overheid (link). 

 

Het verschil tussen de overheid en de publieke sector 

Naast het woord overheid komen we in het dagelijks spraakgebruik de begrippen publieke sector en semi-

overheid tegen. Deze twee begrippen betekenen niet hetzelfde als de overheid. Het is belangrijk om dit 

onderscheid te benoemen.1 

 

Het primaire doel van de publieke sector is meestal niet om winst te maken, maar om zo goed mogelijk een 

maatschappelijke functie te vervullen, zoals onderwijs, openbaar vervoer, water- en energievoorziening en zorg 

(Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018). De publieke sector omvat alle overheidsinstellingen en alle 

overheidsbedrijven (CBS NL, 2018). Het verschil tussen een overheidsinstelling en een overheidsbedrijf zit hem 

in het laatste criterium van de SNA 2008. Een overheidsbedrijf is namelijk een private rechtspersoon dat 

eigendom is of onder controle staat van de (centrale) overheid en wél tegen economisch significante prijzen 

levert. Alle overheidsbedrijven tezamen vormen de semioverheid. 

 

De beoordeling of een organisatie wel of niet tegen economisch significante prijzen levert, is lastig en dient 

“case-by-case” plaats te vinden volgens het SNA 2008 (p. 438). De financiële jaarcijfers van een organisatie zijn 

een belangrijke input maar mogelijk niet altijd voldoende om zo’n beoordeling te doen. Duidelijke voorbeelden 

van overheidsbedrijven in Curaçao zijn naar mijn mening Aqualectra, Core en Curoil.  

 

Afbakening van de overheid van Curaçao 

Wat betekent dit allemaal voor de situatie in Curaçao? In de Staatsregeling van Curaçao worden verschillende 

instellingen opgesomd: Ministeries, de Staten, de Gouverneur, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, 

de Ombudsman, (andere) vaste colleges van advies, de Centrale Bank, de krijgsmacht, het Gerecht in eerste 

aanleg van Curaçao, het Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie en de politie. Deze instellingen behoren dus in 

ieder geval tot de overheid van Curaçao. 

 

Op grond van artikel 110 en 111 van de Staatsregeling kunnen zelfstandige bestuursorganen (“ZBO”) en 

openbare lichamen worden ingesteld. Dergelijke instellingen behoren ook tot de overheid van Curaçao. Ten 

tijde van de voormalige Nederlandse Antillen waren reeds diverse ZBO’s ingesteld, ook al was daar pas vanaf 

2004 een wettelijke grondslag voor (Sybesma, 2016). Momenteel zijn de volgende ZBO’s actief in Curaçao: het 

                                                           
1 De Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (7 juli 2010) hanteert het begrip “collectieve sector” en verwijst 

daarbij in artikel 23 naar de SNA. Het begrip collective sector komt echter niet voor in de SNA 2008. De vraag of de begrippen 
publieke sector en collectieve sector wel/niet hetzelfde betekenen, blijft in dit artikel buiten beschouwing. 

https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2016/51/wat-rekent-cbs-tot-de-sector-overheid.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-19-007
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf
https://www.overheid.nl/wie-vormen-de-overheid
https://digitaal.scp.nl/publiekvoorzien/
https://minfin.cw/wp-content/uploads/2019/03/4._Staatsregeling_Cura__ao.pdf
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Algemeen Pensioenfonds Curaçao (“APC”), de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (“CBCS”), de Fair 

Trade Authority Curaçao (“FTAC”), de Kamer van Koophandel (“KvK”), de Sociale Verzekeringsbank (“SVB”) en 

de University of Curaçao (“UoC”). De volgende instellingen behoren ook tot de overheid maar de juridische 

status heb ik niet kunnen achterhalen: Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BIE”), Bureau 

Telecommunicatie en Post (“BTP”) en de Landsloterij Nederlandse Antillen (“LL”). 

 

Naast de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman bestaan er in Curaçao een andere 

vaste adviescolleges, namelijk de Sociaal Economische Raad (“SER”). Verder worden regelmatig tijdelijke 

adviescommissies ingesteld zoals recent de adviescommissies ‘begrotingsdoorlichting 2019 – 2022’ en 

‘financiële markten, bank- en verzekeringswezen’. 

 

Ten slotte bestaat er in Curaçao een groot aantal privaatrechtelijke rechtspersonen die eigendom zijn of onder 

controle staan van de (centrale) overheid. Dit komt mede door een verzelfstandigingsgolf in de jaren ‘70 en ’80 

(Goede, 2005 en Leussink, 2011). Zo staat op de website van de Stichting Bureau Toezicht en Normering 

Overheidsentiteiten (“SBTNO”) een lijst met 63 private “overheidsentiteiten”. Een deel van deze private 

rechtspersonen is geen marktproducent in de zin van het SNA 2008 en moet worden beschouwd als een 

overheidsinstelling. Zie bijlage 1 en 2 welke rechtspersonen dat naar mijn mening zijn. Ze zijn eerder een 

toezichthouder of uitvoerende dienst van de overheid dan een naar winst strevende aanbieder van producten 

of diensten op de markt. 

 

Kortom, het voorgaande laat zien dat een groot aantal publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen onderdeel 

zijn van de overheid van Curaçao. Deze constatering komt deels tot uiting in het feit dat medewerkers van 

verschillende private rechtspersonen bij landsbesluit zijn aangewezen als ‘overheidsdienaar’ in de zin van de 

Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 2013, no 27 G.T.). 

 

Curaçao is een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Binnen het Koninkrijk zijn verschillende 

overheidsinstellingen ingesteld bij rijkswet en mede actief zijn in Curaçao, namelijk: het secretariaat van het 

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (“Cft”), het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (“Hof”), het 

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao, de Kustwacht van het Koninkrijk in het Caribisch Gebied en de Raad 

voor de Rechtshandhaving (“RvR”). Indien een instelling deels wordt gefinancierd door Curaçao, dan moeten de 

medewerkers deels worden toegerekend aan de overheid van Curaçao. 

 

Omvang van de overheid van Curaçao 

Terug naar de tabel aan het begin van dit artikel en het getal van 4.094. Ten eerste valt het mij op dat dit getal 

een stuk lager is dan het getal van 4.597 dat wordt genoemd in de bijlage ‘Staat van het te Bezoldigen 

Personeel’ van de begroting van Curaçao voor 2019 (P.B. 2018, no 78) en een recente Financiële Management 

Rapportage (Ministerie van Financiën, 2019a, p. 44). Ten tweede geeft de tabel aan dat de 751 medewerkers in 

het openbare onderwijs wordt gezien als onderdeel van de overheid. Dat is juist; openbare scholen worden 

grotendeels gefinancierd door de centrale overheid (CBS NL, 2018). Ten slotte is het niet precies duidelijk wat 

wordt bedoeld met ‘ambtenaren bij ministeries en staatsorganen.’ Ik heb dit nagevraagd bij het Ministerie van 

BPD en een overzicht ontvangen van alle organisaties die daaronder vallen (dank daarvoor). In de tabel 

hieronder is weergegeven wat wel en niet is meegerekend in het getal van 4.094. 

 

Wel meegerekend Niet meegerekend 

Directies/afdelingen van de negen ministeries, zoals 

Wetgeving en Juridische Zaken en Sector 

Gezondheid 

Parlement: de Staten van Curaçao inclusief Griffie 

(74) 

 

Uitvoerende diensten van de ministeries, zoals het 

Vergunningenloket en UO Openbare Werken  

Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van 

Curaçao (17) 

https://miguelgoede.com/Papers/Goede%20proef.pdf
http://www.sbtno.org/overheidsentiteiten.html
https://gobiernu.cw/wp-content/uploads/2019/07/P.B._2019_5.pdf
https://www.qracao.com/docs/P.B._2018__no._78-begroting.pdf
https://minfin.cw/wp-content/uploads/2019/03/19FMR_FMR01-2019_complete.pdf
https://www.qracao.com/docs/P.B._2018__no._78-begroting.pdf
https://www.qracao.com/docs/P.B._2018__no._78-begroting.pdf
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Ondersteunende diensten van de ministeries, zoals 

de Shared Services Organisatie 

Vaste colleges van advies: Algemene Rekenkamer 

(19) 

Inspecterende diensten van de ministeries, zoals de 

Economische Inspectie en Inspectie der Belastingen 

Tijdelijke colleges van advies: huidige actieve 

adviescommissies (15) 

Staatsorganen: Raad van Advies, SER en de 

Ombudsman 

Zelfstandige bestuursorganen: SVB (292), CBCS 

(200), APC (103), UoC (80), KvK (27) en FTAC (8) 

Rechtelijke macht: Openbaar Ministerie Status onbekend: BIE (5), BTP (40) en LL (9) 

Werkzame personen in het openbaar onderwijs Private vennootschappen die een overheids-

instelling zijn (zie bijlage 1): 146 

 Private stichtingen die een overheidsinstelling zijn 

(zie bijlage 2): 610 

 Koninkrijksbrede instellingen: Cft (0), het Hof (112), 

Kabinet Gouverneur (0), de Kustwacht (96), RvR (4) 

 

Totaal: 4.094 medewerkers Totaal: 1.857 medewerkers 

Toelichting bij de tabel: het getal tussen haken (@) geeft mijn inschatting weer van het aantal werkzame personen bij de 

instellingen die niet zijn meegerekend. Het raffinaderij-personeel dat recent in dienst is getreden bij RdK is niet meegeteld. 

Inschatting Koninkrijksbrede instellingen op basis van het financieringsaandeel van het Land Curaçao. 

 

Uit het overzicht van het Ministerie van BPD blijkt dat verschillende instellingen van de overheid niet worden 

meegeteld in de officiële cijfers over de omvang van de overheid van Curaçao. Dit geldt in ieder geval voor het 

parlement en zijn griffie, het Hof van Justitie, de Algemene Rekenkamer, alle ZBO’s, alle openbare lichamen en 

diverse private rechtspersonen. Bij elkaar worden naar schatting 1.857 medewerkers die in dienst zijn van de 

overheid van Curaçao niet meegeteld.  

 

De inschatting van het aantal medewerkers bij private rechtspersonen die naar mijn mening een 

overheidsinstelling zijn, zijn gebaseerd op een lijst zoals gepubliceerd op de website van SBTNO. Maar er zijn 

mogelijk nog meer private stichtingen die als onderdeel van de overheid gezien moeten worden. In de bijlage 

‘Staat van Inkomensoverdrachten’ van de begroting van Curaçao voor 2019 en in de Financiële Management 

Rapportages kom ik namelijk stichtingen tegen die niet op de website van SBTNO staan. Voorbeelden van 

dergelijke stichtingen zijn: Fundashon Duna Lus, Fundashon Negoshi Pikiña, Fundashon Parke Tropikal, Qredits 

Curaçao en Theater Luna Blou. 

 

De overheid van Curaçao vergeleken met het buitenland 

De databases van de International Labour Organization (“ILO”) van de Verenigde Naties en van de OECD zijn de 

twee beste openbare databronnen met informatie over de omvang van de overheid. Deze organisaties hebben 

data over meer dan 100 landen. Bij het verzamelen van data hanteren deze organisaties daarbij zoveel mogelijk 

de meest recente versie van de SNA (Verenigde Naties, z.d.). Voor Curaçao is in de database van de ILO (z.d.) 

één datapunt ingevoerd, namelijk 12.544 werkzame personen in de publieke sector in 2018. Er is helaas geen 

informatie ingevoerd over de omvang van de overheid. 

 

Met behulp van de databases van de ILO en de OECD kan de omvang van de overheid van Curaçao worden 

vergeleken met het buitenland. De gebruikelijke manier om landen met elkaar te vergelijken, is door het 

absolute aantal werkzame personen bij de overheid te delen op het aantal mensen dat (legaal) betaald werk 

verricht (ofwel: de werkzame beroepsbevolking). Hetzelfde kan worden gedaan voor de relatieve omvang van 

publieke sector. Zie de tabel hieronder voor de resultaten. Ik heb daarbij ook een gemiddelde berekend van de 

OECD-landen en van 16 landen met minder dan 2 miljoen inwoners. Volgens het CBS van Curaçao hebben 

57.634 personen betaald werk verricht in april 2019 (link). 

 

 

https://www.qracao.com/docs/P.B._2018__no._78-begroting.pdf
https://www.bearingpointcaribbean.com/files/Uploads/2017/10/SVB_2017_SVB-Sociale-Verzekeringsbank-Curacao-Jaarverslag-2016.pdf
https://www.apc.cw/files/2019/09/apc_jaarverslag_2018.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cura%C3%A7ao
http://www.curacao-chamber.cw/about/board-directors
https://ftac.cw/over-de-ftac/het-bureau/
http://www.landsloterij.org/eng/organization.aspx
https://adobeindd.com/view/publications/260eff60-bf3c-4310-b1f0-15cc191f0915/3shf/publication-web-resources/pdf/GHJ-Jaarverslag_2018.pdf
https://www.kabinetvandegouverneur.org/nl/het-kabinet/positie
https://www.qracao.com/docs/P.B._2018__no._78-begroting.pdf
http://www.raadrechtshandhaving.com/nl_NL/team-curacao-2/
https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/20705-vakbonden-isla-overstag
http://www.sbtno.org/overheidsentiteiten.html
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/imp.asp
https://www.finler.nl/beroepsbevolking/
https://www.cbs.cw/website/social-economic-indicators-for-curacao_3131/
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 Omvang overheid (in %) Omvang publieke sector (in %) 

Curaçao  10,3 % 21,8% 

Gemiddelde OECD-landen 17,7 % 21,3% 

Gemiddeld landen < 2 mln inwoners 15,6 % 21,6 % 

Eerste kwartiel 12,2 % 16,0 % 

Derde kwartiel 19,3 % 26,3 % 

Bronnen: CBS Curacao, ILOSTAT (Tabel Public Sector Employment) en OECD Government at a Glance. Overheid is centraal, 

regionaal en lokaal niveau tezamen. Achterliggende dataset beschikbaar op aanvraag. Deze dataset bevat informatie over 

67 landen. 

 

Uit de tabel volgt dat de overheid van Curaçao relatief klein is in vergelijking met het buitenland. Met 10,3% valt 

Curaçao in het eerste kwartiel. Ofwel, meer dan driekwart van alle landen waarover data beschikbaar is, heeft 

een grotere overheid (in %) dan Curaçao. De relatieve omvang van de publieke sector van Curaçao is daartegen 

redelijk gemiddeld ten opzichte van andere landen. Het percentage van 21,8% is vergelijkbaar met het OECD-

gemiddelde van 21,3%. Dit suggereert dat de semi-overheid van Curaçao relatief groot is ten opzichte van het 

buitenland. 

 

Conclusie 

De overheid van een land bestaat volgens internationale richtlijnen uit de centrale overheid én alle instellingen 

die geen ‘marktproducent’ zijn en onder controle staan van de centrale overheid. Dit kunnen zowel publieke als 

private rechtspersonen zijn. Naar schatting zijn ongeveer 6.000 mensen in dienst van de overheid van Curaçao. 

Dat is significant meer dan in officiële publicaties, zoals de Financiële Management Rapportages, wordt vermeld.  

 

Desondanks is de overheid van Curaçao (uitgedrukt als percentage van de werkzame beroepsbevolking) relatief 

klein ten opzichte van het buitenland. In veel andere landen werken verhoudingsgewijs (veel) meer mensen 

voor de overheid. De relatieve omvang van de publieke sector van Curaçao (21,8%) daarentegen is 

internationaal gezien redelijk gemiddeld. Dit suggereert dat relatief veel mensen in dienst zijn bij de 

semioverheid. 

 

De informatie in dit artikel is grotendeels gebaseerd op openbare bronnen maar bevat tevens mijn subjectieve 

beoordelingen. Bijvoorbeeld bij de vraag of een individuele organisatie wel/geen marktproducent is. Ik geef de 

overheid in overweging om meer transparantie over de afbakening van de overheid te creëren. 
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Bijlage 1 – private vennootschappen in eigendom of onder controle van de overheid 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van actieve vennootschappen met een statutaire zetel in Curaçao en 

waarvan de aandelen deels of in het geheel, rechtsreeks of door tussenkomst van een derde, in handen zijn van 

het Land Curaçao. Dit overzicht komt van de website van SBTNO (link). De tweede kolom geeft mijn visie weer 

of de vennootschap beschouwd moet worden als een overheidsinstelling of als een overheidsbedrijf. De derde 

kolom geeft mijn inschatting weer van het aantal medewerkers bij deze vennootschap op basis van desk 

research. 

 

De volgende vennootschappen zijn niet opgenomen in de tabel omdat ze niet meer actief lijken te zijn 

(Ministerie van Financiën, 2019b): Curaçaose Dok Maatschappij Holding NV, Curaçao Eisenmetall NV, Curaçao 

Eisenmetall Shipbreaking yard NV, Kompania di Petroli i Gas Kòrsou NV en Saba Bank Resources NV. Verder is 

Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen (OBNA) N.V. niet opgenomen omdat de overheid waarschijnlijk geen 

zeggenschap meer over deze vennootschap heeft (29,8% van het aandelenkapitaal). Ook United 

Telecommunication Services (UTS) N.V. staat niet in de tabel omdat deze vorig jaar is verkocht aan een private 

onderneming. 

 

Naam vennootschap Instelling of bedrijf van de 

overheid? 

Inschatting # 

medewerkers 

Bron 

Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) N.V. overheidsbedrijf 150 link 

Buskabaai N.V. overheidsinstelling [onbekend] 

CDM Holding N.V. overheidsinstelling 5 link 

Continuous Reliability (Core) N.V.  overheidsbedrijf 21 link 

C-Post International N.V. overheidsbedrijf 197 link 

Curaçao Airport Holding (CAH) N.V. overheidsinstelling 11 link 

Curaçao Medical Center [rechtspersoon onbekend] overheidsbedrijf 1.131 link 

Curaçao Development Institute N.V. overheidsinstelling [onbekend] 

Curinde N.V. overheidsinstelling 10 link 

Curaçao Oil (Curoil) N.V.  overheidsbedrijf 190 link 

Curaçao Ports Authority (CPA) N.V. overheidsinstelling 107 link 

Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider N.V.          overheidsbedrijf 75 - 

Integrated Utility Holding N.V. (Aqualectra) overheidsbedrijf 615 link 

Autobusbedrijf Curaçao (ABC) N.V. overheidsbedrijf 137 link 

N.V. Stadsherstel Willemstad overheidsinstelling [onbekend] 

PSB Bank N.V. overheidsbedrijf 50 link 

Refineria di Korsou (RDK) N.V. overheidsinstelling 13 link 

Servisio Limpiesa Kòrsou (Selikor) N.V. overheidsbedrijf 297 link 

Woningbouw Curaçao N.V. overheidsbedrijf [onbekend] 

                                                                                                  Totaal overheidsinstellingen:     146 

                                                                                                  Totaal overheidsbedrijven:        2.863 

 
Volgens bijlage 4 van de Financiële Management Rapportage van juni 2019 worden de volgende van de 

bovengenoemde vennootschappen toegerekend tot de “collectieve sector” van Curaçao: ABC N.V. en Selikor 

N.V.  

 

Het CBS van Curaçao stelt het begrip collectieve sector gelijk aan het begrip general government zoals 

gedefinieerd in het SNA 2008.  

http://www.sbtno.org/overheidsentiteiten.html
https://minfin.cw/en/documents/financiele-management-rapportage-juni-2019-uitvoeringsrapportage-2e-kwartaal-2019/
https://www.adcnv.com/organisatie/visie-missie-kernwaarden-en-taken/
https://cdmholding-nv.com/about-us/
https://core.cw/why-choose-us/
https://www.knipselkrant-curacao.com/ad-cpost-blijft-in-t-rood/
https://www.ca-holding.com/about-us/
https://www.sehos.cw/document.php?m=4&fileid=1435&f=5dd9c89b5e6ae35b284ef92d161de79e&attachment=0
https://www.curinde.com/about-us
https://www.bearingpointcaribbean.com/files/Uploads/2016/10/Curoil_201609_Consolidated-Financial-Hightlights-2015-Curoil.pdf
https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/14983-winst-cpa-2015-5-5-miljoen
https://www.aqualectra.com/en/company-profile/
https://autobusbedrijf.org/achtergrond-2/?lang=nl
http://www.psbbanknv.com/departments
https://docplayer.nl/10529304-Refineria-dl-korsou.html
https://www.selikor.com/images/reports/Artwork__Design_jaarverslag_EJ_3092_Selikor_Jaarverslag2017_A4_LOS.pdf
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Bijlage 2 – private stichtingen onder controle van de overheid 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van private stichtingen waarvan door de verantwoordelijke minister 

of bij landsbesluit wordt beslist over de benoeming of ontslag van één of meer bestuurders of van de wijziging 

van de statuten. Deze beslissingsmogelijkheden zijn volgens het System of National Accounts (2008) een sterke 

indicatie van controle door de overheid. Onderstaand overzicht staat op de website van SBTNO (link). 

 

De tweede kolom geeft mijn visie weer of de stichting beschouwd moet worden als een overheidsinstelling of 

als een overheidsbedrijf. De derde kolom geeft mijn inschatting weer van het aantal medewerkers bij deze 

vennootschap op basis van desk research. 

 

Naam stichting Instelling of bedrijf 

van de overheid? 

Inschatting # 

medewerkers 

Bron 

Caribbean Research & Management of Biodiversity overheidsinstelling 30 link 

Curaçao Tourism Development Foundation (CTB) overheidsinstelling 50 link 

Curaçao Investment & Export Development Foundation overheidsinstelling 8 link 

Fundashon Biblioteka Nashonal Kòrsou overheidsinstelling 25 - 

Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK) overheidsinstelling 64 link 

Fundashon Kas di Kultura Kòrsou overheidsinstelling 25 - 

Fundashon Kas Popular (FPK) overheidsbedrijf 75 - 

Fundashon Kuido di Ambulans overheidsinstelling [valt onder Min. GMN] 

Fundashon Marshé overheidsbedrijf 3 link 

Fundashon Material pa Skol (FMS) overheidsbedrijf [onbekend] 

Fundashon pa Edukashon y Formashon di Fishi i 

Kapasitashon (Feffik) 
overheidsinstelling [in liquidatie] 

Fundashon pa Inovashon di Enseñansa na Kòrsou (FIDE) 

 (KvK-nummer: 111068) 
overheidsinstelling 4 KvK 

Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) overheidsinstelling 35 directeur 

Fundashon pa Planifikashon di Idioma (FDI) overheidsinstelling 10 link 

Fundashon pa stimula Edukashon i Formashon de Bario overheidsinstelling [onbekend] 

Fundashon Perspektiva i Sosten Integral (Skuchami) overheidsbedrijf 48 link 

Fundashon Sentro pa Desaroyo di Empresa Chiki Kòrsou 

(Sedeck) 
overheidsinstelling 3 KvK 

Fundashon Sentro Pa Guia Edukashonal (SIGE) overheidsinstelling [onbekend] 

Fundashon Tayer Soshal (Landhuis Santa Martha) overheidsinstelling 40 link 

Fundashon Wega di Number Kòrsou overheidsbedrijf [onbekend] 

Stichting Belastingaccountantsbureau (BAB) overheidsinstelling 115 link 

Stichting Bureau Toezicht en Normering 

Overheidsentiteiten 
overheidsinstelling 5 - 

Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (KvK: 110301) overheidsinstelling [niet meer actief] 

Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische 

Bedrijvigheid (Reda Sosial) 
overheidsinstelling 8 link 

Stichting Gaming Control Board overheidsinstelling 10 LinkedIn 

Stichting HNO-Holding (incl. twee NVs) overheidsinstelling 7 Facebook 

Stichting Instituut voor Pedagogische en Sociale 

Opleidingen (IPSO) (KvK-nummer 110349) 
[onbekend] [onbekend] KvK 

Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao overheidsinstelling 39 link 

Stichting Korporashon Pa Desaroyo di Kòrsou (Korpodeko) overheidsbedrijf 15 link 

Stichting Monumentenfonds Curaçao overheidsinstelling 7 link 

Stichting Nederlands Antilliaanse Academie (of: Stichting 

Curaçao Academy) 
[onbekend] [onbekend] 

http://www.sbtno.org/overheidsentiteiten.html
http://www.carmabi.org/carmabi/people/
https://www.linkedin.com/company/curacao-tourist-board
https://be.linkedin.com/company/curinvest
https://www.fddk.cw/wp-content/uploads/2019/06/Jaarverslag-2017.pdf
http://fundashonmarshe.com/fundashonmarshe.html
https://fpi.cw/ken-nos-ta/
https://zorgfederatie.com/sosten.html
https://curacaochronicle.com/politics/tayer-soshal-resumes-payment-to-employees/
http://www.stichtingbab.com/diensten-taken
https://www.facebook.com/redasosial/photos/a.440830396464199/441687366378502/?type=1&theater
https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/18278-personeel-kadaster-vreest-voor-baan
https://korpodeko.cw/about-us/
http://www.monumentenfonds.org/over-mfc/het-team/
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Stichting Onderhoud Schoolgebouwen (S.O.S.) overheidsinstelling [onbekend] 

Stichting Opvangtehuis Brasami overheidsinstelling 50 link 

Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) overheidsbedrijf 82 link 

Stichting Schouwburg [onbekend] [onbekend] 

Stichting Secretariaat Curaçao Informatica Stimuleringsplan 

(CITI) 
overheidsinstelling 5 link 

Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) overheidsinstelling 70 link 

Stichting Veeteelt Curaçao (KvK-nummer 110232) [onbekend] 4 KvK 

Stichting Wegenfonds Curaçao overheidsinstelling [onbekend] 

                                                                                             Totaal overheidsinstellingen:          610 

                                                                                             Totaal overheidsbedrijven:              223 

 

Volgens bijlage 4 van de Financiële Management Rapportage van juni 2019 worden de volgende van de 

bovengenoemde stichtingen toegerekend tot de “collectieve sector” van Curaçao: CITI, CTB, FDI, FEFFIK, FIDE, 

FMA, FMS, Fundashon Biblioteka Nashonal Kòrsou, Fundashon Kas di Kultura Kòrsou, Fundashon Tayer Soshal, 

Fundashon Skuchami, Fundashon Wega di Number Kòrsou, SBTNO, SIGE, SSC, Stichting Wegenfonds Curaçao.  

 

Het CBS van Curaçao stelt het begrip collectieve sector gelijk aan het begrip general government zoals 

gedefinieerd in het SNA 2008. 

http://www.raadrechtshandhaving.com/wp-content/uploads/2016/09/Inspectierapport-Brasami.pdf
https://www.bearingpointcaribbean.com/files/Uploads/2016/10/soab_2016_SOAB-Jaarverslag-2015.pdf
https://citi.cw/#gk-bottom1
https://curacao.nu/ssc-bijna-net-zoveel-personeel-als-heel-ministerie/

