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Verhoging van lastendruk leidt 
tot verlaging van werkgelegenheid 

 
 
WILLEMSTAD/PHILIPSBURG - Duurzame economische groei en 
armoedevermindering vormen twee kanten van een medaille. Duurzame 
economische groei is een voorwaarde om de armoede te verminderen. Het leidt 
immers tot meer werkgelegenheid, betere inkomens, minder armoede en meer 
welvaart in alle lagen van de bevolking. Op haar beurt is armoedebestrijding ook 
een voorwaarde voor een duurzame economische ontwikkeling. Minder armoede 
betekent meer koopkracht van de bevolking en een grotere binnenlandse vraag.  
 
In een toelichting van de Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten (CBCS) op de 
jaarcijfers van 2011, stelt president Dr. Emsley Tromp o.a. dat armoedebestrijding en 
economische groei allebei afhankelijk zijn van een gezond investeringsklimaat. Een 
gezond investeringsklimaat geeft de individuele burger en het bedrijfsleven het 
vertrouwen om hun geld productief aan te wenden. Private investeringen vormen de 
motor van een duurzame economische ontwikkeling.  
 
Voor het investeringsklimaat is het erg belangrijk dat de overheid beleidstransparantie 
bevordert en de bureaucratie vermindert. Bovendien moet het onderwijssysteem 
afgestudeerden leveren die over de kennis en vaardigheden beschikken waaraan op dit 
moment behoefte is op de arbeidsmarkt. De recente beslissing om het onderwijs voor 
iedereen toegankelijk te maken is weliswaar prijzenswaardig, maar het is zorgelijk dat er 
geen aandacht lijkt te worden geschonken aan de kwaliteit van het onderwijs.  
Starheden in de arbeidsmarkt moeten ook worden aangepakt om het scheppen van 
nieuwe arbeidsplaatsen te stimuleren. Het recente besluit van de overheid om de 
zogenaamde 80/20 regeling in te voeren, die voorschrijft dat minimaal 80% van de 
werknemers in een bedrijf op Curaçao lokaal moet zijn, is niet bevorderlijk voor het 
verminderen van dit soort starheden. De uitvoering van deze regeling zonder de nodige 
uitzonderingen zal onze arbeidsmarkt minder flexibel maken en daardoor onze 
concurrentiepositie verzwakken.  
 
Armoede kan worden bestreden door middel van inkomensondersteuning, waaronder 
overheidssubsidies. Maar dan dient de overheid ook over de begrotingsruimte te 
beschikken. In Curaçao is er bijvoorbeeld duidelijk geen begrotingsruimte aanwezig om 
het onderwijs op de korte of middellange termijn volledig te subsidiëren, zonder dat de 
overheid haar uitgaven op andere terreinen vermindert of haar inkomstenbasis verhoogt. 



Maar het verhogen van de overheidsinkomsten in een periode van zwakke economische 
groei impliceert het verminderen van de koopkracht van de consumenten, als gevolg 
waarvan het economische herstel wordt beperkt. De overheid dient zich er daarom van 
bewust te zijn dat initiatieven om de belasting- en premiedruk te verhogen om haar 
beleidvoornemens te realiseren, tot vermindering van de koopkracht, een lagere 
economische groei en een hogere werkloosheid kunnen leiden.  
 
De ervaringen in andere landen gedurende de afgelopen decennia laten zien dat een 
actief sociaal beleid bijdraagt aan een blijvende vermindering van de armoede. Een 
dergelijk beleid is er geenszins op gericht om mensen afhankelijk te maken van 
overheidssteun, maar helpt hen juist om belemmeringen te overwinnen voor het krijgen 
van een baan. Hieronder vallen ondermeer onderwijs, training, kinderopvang en 
openbaar vervoer. Ook in het geval van Curaçao en Sint Maarten zijn dit allemaal 
beleidsterreinen die moeten worden aangepakt om armoede blijvend te verminderen.  
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