
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op Curaçao is er
sinds 1998 geen zogenoemde
bedrijvencensus meer gehou-
den. Volgens een richtlijn van de
Verenigde Naties (VN) zou dat
om de vijf jaar moeten gebeu-
ren. Het ministerie van Econo-
mische Ontwikkeling (MEO) en
het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS) gaan na 16 jaar ein-
delijk weer alle bedrijven tellen.
Minister Stanley Palm van MEO
en directeur Sean de Boer van
het CBS maakten dat gisteren
bekend. Er is twee jaar aan de
voorbereiding gewerkt. Het mi-
nisterie financiert het onderzoek
met behulp van fondsen van
Usona. De census kost 600.000
gulden. In de toekomst wil mi-
nister Palm de bedrijvencensus
in de begroting opnemen, zodat
er niet weer zo’n lange periode
tussen twee onderzoeken zit.

Tussen 2 augustus en 6 sep-

tember gaan 165 enquêteurs op
pad om bedrijven te bezoeken.
Zij kunnen zich legitimeren en
de ondernemers krijgen vooraf
een brief met informatie over
het onderzoek en in welke perio-
de ze de enquêteur kunnen ver-
wachten. Voor het onderzoek
wordt vandaag een speciale web-
site geopend, waar formulieren
in vier talen en nieuwsbrieven
kunnen worden gedownload. Er
is ook een Facebookpagina. Elk
bedrijf dat heeft meegedaan
krijgt na afloop een certificaat en

een sticker bij de voordeur.
Het gaat niet alleen om het

tellen van de bedrijven, zei
Palm. ,,We stellen vragen over
de wensen voor een goede be-
drijfsvoering, over wat ze produ-
ceren, wat ze aan ICT doen en
welke vacatures er zijn.” Voorzit-
ter Willem Jonkheer van de Ka-
mer van Koophandel voegde er
aan toe benieuwd te zijn naar de
exportmogelijkheden van bedrij-
ven. ,,Dat is interessant voor bij-
voorbeeld investeerders.” Het
onderzoek bestaat uit verschil-
lende vragenlijsten: 48 vragen
over het bedrijf en 11 over even-
tuele vacatures. Het onderzoek
duurt ongeveer een half uur.
CBS-directeur De Boer zei erg
blij te zijn dat er na zestien jaar
eindelijk financiering is gevon-
den voor de census. ,,Helemaal
zonder gegevens zaten we niet,
want we hadden nog het con-
junctuuronderzoek en de gege-
vens van de SVB.” Bij de Kamer
van Koophandel staan 18.000
bedrijven ingeschreven, maar
omdat ondernemingen die stop-
pen zich niet altijd laten uit-
schrijven schat het CBS het wer-
kelijke aantal op 13.000 bedrij-
ven. Uit de census moet blijken
of dat echt zo is. Volgens De
Boer gaan de enquêteurs niet al-
leen langs bij geregistreerde be-
drijven, maar zoeken ze ook ac-
tief. Deelname aan de telling is
in principe wettelijk verplicht:
,,Maar we zijn niet van plan die
wet te gebruiken. Het is belang-
rijk dat de informatie waardevol
en betrouwbaar is.” Afdwingen
van deelname zou kunnen lei-
den tot verkeerde antwoorden.
Maar De Boer hoopt dat de be-
drijven inzien dat het onderzoek
belangrijk is voor Curaçao en
voor henzelf. MEO wil de gege-
vens gebruiken voor het toekom-
stig beleid. Minister Palm: ,,Ook
bedrijven hebben er baat bij. Ie-
mand die bijvoorbeeld een kap-
salon wil beginnen kan van de
censusgegevens gebruik maken
om te bepalen in welke wijk hij
het beste zijn zaak kan vesti-
gen.” Naar verwachting zijn de
resultaten van de bedrijvencen-
sus eind 2014 verwerkt. Daarna
worden de gegevens geanaly-
seerd en in 2015 wordt het
onderzoek gepubliceerd.

www.businesscensus.cw

Dat blijkt uit cijfers van toe-
ristenbureau CTB. Het aantal
verblijfstoeristen was in juni
marginaal hoger dan vorig jaar.
Toch zijn de cijfers niet erg gun-
stig. De minder slechte cijfers
komen voornamelijk door het
herstel van Zuid-Amerika.

In totaal kwamen van januari
tot en met juni 209.701 verblijf-
stoeristen naar Curaçao. Vorig
jaar waren dat er 216.530. In ju-
ni stabiliseerde dat aantal zich
op rond 33.000. Het aantal toe-
risten uit Europa, de belangrijk-
ste markt, ligt nog steeds hoger
dan in 2013 (+5 procent naar
92.213), maar de stijging was in
juni nog maar 1 procent. Zuid-
Amerika, de tweede markt,
kreeg een impuls door het sterk
gestegen bezoek uit Venezuela
(+37 procent), maar staat over
het eerste half jaar nog steeds op
een verlies van 11 procent
(54.156). Dramatisch slecht zijn
de cijfers voor Noord-Amerika
en het Caribisch gebied. Beide
markten gingen in juni 24 pro-
cent achteruit. Over het eerste
half jaar van 2014 kwamen er 11
procent minder Noord-Ameri-
kanen naar Curaçao (35.382) en
16 procent minder toeristen uit
het Caribisch gebied (15.796).

Het aantal overnachtingen is
in de eerste zes maanden van
2014 met 3 procent gestegen
naar 1.883.687. In juni steeg het
aantal overnachtingen met 6
procent. De positieve cijfers over
vorige maand komen vooral
door het gestegen verblijfstoe-
risme uit Zuid-Amerika (+40
procent). Europa was wat betreft
het aantal nachten stabiel, ter-
wijl de Caribische (-31 procent)
en Noord-Amerikaanse markt (-
18 procent) negatief presteer-
den. Het cruisetoerisme staat
traditioneel in juni op een laag
pitje, maar was dit jaar nog 7
procent lager dan vorig jaar.
Over het eerste half jaar staat het
aantal cruisepassagiers nog op
een plus van 2 procent (344.139),
maar het aantal bezoekende
schepen daalde met 4 procent
naar 160. De opbrengsten uit
toerisme voor Curaçao bedroe-

gen over het eerste half jaar
356,9 miljoen gulden. Bijna de
helft daarvan (47,7 procent)
komt voor rekening van Europe-
se toeristen. 

Daarna volgen Zuid- en
Noord-Amerika. Uit de Caribi-
sche regio is de opbrengst maar
19,1 miljoen.
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Advertentie

Wij kijken met trots naar de stevige basis waaraan 
een ieder van u vele jaren heeft bijgedragen.
Daarop kunnen wij nu met overtuiging verder 
bouwen aan de toekomst van ons land. 

Hartelijk dank voor uw toewijding en inzet 
en een extra warme felicitatie op deze  
Dag van de Gepensioneerden!

Girobank: Toegewijd aan jou!

Een stevige basis

Toegewijd aan jou!      Bel voor meer informatie: 433 91 30         info@gironet.com          www.girobank.cw

Minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling, Zulaika
Mook (MEO, sector ondernemingen), directeur Sean de Boer van
het Centraal Bureau voor de Statistiek en voorzitter Willem Jonkheer
van de Kamer van Koophandel gaven informatie over de bedrijven-
census.

Na 16 jaar
weer een
census bij
bedrijven

Cijfers
toerisme
stabiliseren
Sterk herstel van Zuid-
Amerikaanse markt

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het aantal toeristen dat naar Curaçao komt
is in het eerste half jaar van 2014 met 3 procent gedaald.
Daarmee is de daling van het toerisme één procentpunt
minder groot dan een maand geleden. 
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