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Eerste resultaten Census 2011 Curaçao 

 
Bevolkingsomvang 
Op de censusdatum 26 maart 2011 woonden er 150.563 inwoners in Curaçao, waarvan 
68.848 mannen en 81.715 vrouwen. In tegenstelling tot de periode tussen de Census van 
1992 en de Census van 2001 waarin de bevolking met ruim 13.000 personen afnam is de 
bevolking tussen 2001 en 2011 met 19.936 personen toegenomen (8.339 mannen en 
11.597 vrouwen). 
Deze bevolkingsgroei van 15,3 procent is te danken aan natuurlijke groei (het saldo van 
geboorte minus sterfte), maar in nog grotere mate aan de immigratie die in het afgelopen 
decennium de emigratie aanzienlijk overtrof. 
 
Tabel 1 Bevolking van Curaçao naar geslacht in verschillende censusjaren 
Census Mannen Vrouwen Totaal Geslachtsratio* 
1930 24793 25372 50165 96,1 
1960 61955 63226 125181 98,0 
1972 71628 75256 146884 95,2 
1981 70930 76458 147388 92,8 
1992 68176 75921 144097 89,8 
2001 60509 70118 130627 86,3 
2011 68848 81715 150563 84,3 
* Aantal mannen per 100 vrouwen 
 
Geslachtsratio 
In de loop der jaren is de geslachtsratio (het aantal mannen ten opzichte van het aantal 
vrouwen) in Curaçao steeds schever gegroeid. Het aandeel vrouwen in de bevolking is 
blijven toenemen, zo ook tussen 2001 en 2011. Deze ontwikkeling hangt samen met twee 
verschijnselen: een groter vestigingsoverschot voor vrouwen dan voor mannen en de 
vergrijzing van de bevolking (het ouder worden van de bevolking). De levensverwachting 
van vrouwen is hoger dan die van mannen, waardoor er een steeds groter aantal en 
aandeel vrouwelijke 65-plussers is. 
Op de censusdatum van 2011 waren er 84,3 mannen per 100 vrouwen woonachtig in 
Curaçao ten opzichte van 86,3 mannen per 100 vrouwen tien jaar eerder. Vooral in de 
leeftijdscategorieën 15-64 jaar en 65+ is het aandeel mannen laag met geslachtsratio’s 
van respectievelijk 81,4 en 71,6. In de leeftijdscategorie 0-14 daarentegen zijn er meer 
mannen dan vrouwen (106,1). 
 

Tabel 2 Geslachtsratio Curaçao naar leeftijdscategorie in verschillende censusjaren  
  1960 1972 1981 1992 2001 2011 
0-14 103,4 103,7 102,5 101,5 103,6 106,1 
15-64 99,2 93 91,1 87,8 83,2 81,4 
65+ 49,3 64 69,8 67,6 71,9 71,6 
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Leeftijdsopbouw 
De bevolkingspiramide in figuur 1 laat duidelijk zien dat de bevolking van Curaçao aan 
het vergrijzen is. Vooral in de leeftijdscategorieën boven 45 jaar heeft er tussen 2001 en 
2011 een grote toename plaatsgevonden (Zie figuur 1). Wanneer naar de groep 65-
plussers wordt gekeken (tabel 3) is te zien dat het aandeel van deze groep in 2011 13,8 
procent bedraagt, een toename van drie procentpunten ten opzichte van 2001 (10,8 %). 
Een vergelijking met de voorgaande censusjaren vanaf 1960 laat zien dat de groep van 
65+ ieder decennium groter wordt. Ten opzichte van 1960 is het aandeel 65-plussers 
verdrievoudigd in 2011. 
 
Figuur 1 Leeftijdsopbouw bevolking Curaçao, Census 2001 en Census 2011 

 
 
In de leeftijdscategorie 15-64, de (potentiële) economisch actieve leeftijdsgroep, heeft 
ook verandering plaatsgevonden. De omvang van de groep is met 14.733 personen 
toegenomen, maar het aandeel van de groep in de bevolking is nagenoeg gelijk gebleven 
(65,6% in 2001 en 66,7% in 2011). In de bevolkingspiramide is te zien dat binnen deze 
leeftijdscategorie de aanwas van personen vooral in de leeftijdscategorie 45-64 heeft 
plaatsgevonden. De gemiddelde leeftijd binnen de categorie 15-64 is daarom ook 
gestegen van 39,4 jaar in 2001 naar 40,3 jaar in 2011. 
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De basis van de piramide is iets smaller geworden doordat het aantal jongeren tot 15 jaar 
is afgenomen tussen 2001 en 2011. Het aandeel jongeren bedraagt in 2011 nog 19,5 
procent van de bevolking, terwijl dit in 2001 nog 23,6 procent was. Vergeleken met 1960 
is het aandeel 0-14 jarigen zelfs gehalveerd. Dit proces wordt ook wel ontgroening van de 
bevolking genoemd. 
Het ontgroenen en vergrijzen van de bevolking komt ook tot uitdrukking in de 
gemiddelde leeftijd van de bevolking. In 2011 is de gemiddelde leeftijd 38,5 jaar. De 
gemiddelde leeftijd is tussen 1992 en 2011 met 6,8 jaar gestegen. Dat is een vergelijkbare 
toename met de langere periode 1960-1992 waarin de toename 6,6 jaar was. De 
gemiddelde leeftijd is in de afgelopen vijf decennia steeds gestegen. 
 
Tabel 3 Leeftijdsopbouw bevolking van Curaçao en gemiddelde leeftijd in verschillende 
censusjaren-in % (Census 2011) 
 1960 1972 1981 1992 2001 2011 
0-14 41,5 38,6 29,6 25,9 23,6 19,5 
15-64 54,2 56,0 63,9 66,0 65,6 66,7 
65+ 4,3 5,4 6,5 8,1 10,8 13,8 
       
Gemiddelde leeftijd 25,1 26,0 28,6 31,7 35,7 38,5 
 
Geboorteplaats en nationaliteit 
Het vestigingsoverschot tussen 2001 en 2011 heeft gezorgd voor een toename in het 
aandeel personen dat niet in Curaçao is geboren. Was in 2001 nog 80,5 procent van de 
bevolking in Curaçao geboren, in 2011 is dit 75,8 procent. Ook het aandeel personen dat 
op één van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba is geboren is 
afgenomen van 3,5 procent in 2001 naar 2,9 procent in 2011. De groep personen die 
buiten Curaçao en de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba is geboren is dus in 
aandeel toegenomen. Personen geboren in Nederland vormen in 2011 zes procent van de 
bevolking (4,2% in 2001). Na Nederland zijn de Dominicaanse Republiek en Colombia 
de grootste geboortelanden met een aandeel van respectievelijk 3,6 procent en 3,0 
procent. In totaal is het aandeel van buiten Curaçao geboren personen toegenomen van 
19,5 procent in 2001 naar 24,2% in 2011. 
 

Tabel 4 Bevolking van Curaçao naar geboorteplaats – in % 
(Census 2011) 
Geboorteplaats 2001 2011 
Curaçao 80,5 75,8 
Bonaire, Saba, St. Eustatius, St. Maarten en Aruba 3,5 2,9 
Nederland 4,2 6,0 
Dominicaanse Republiek 3,2 3,6 
Colombia 1,6 3,0 
Elders geboren 7,0 8,7 
      
Totaal 100,0 100,0 

 
Bijna 89 procent (88,7%) van de bevolking heeft de Nederlandse nationaliteit in 2011. 
Dat is een afname van 4,6 procentpunten ten opzichte van 2001 (93,3%). Naast de 
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Nederlandse nationaliteit is de Colombiaanse nationaliteit de meest vertegenwoordigde in 
de Curaçaose bevolking met 2,2 procent. De andere meest voorkomende nationaliteiten 
onder de niet-Nederlanders zijn de Dominicaanse (1,9%), Haitiaanse (1,2%), 
Venezolaanse (0,8%) en Jamaicaanse (0,7%) nationaliteit. 
 

Tabel 5 Bevolking van Curaçao naar nationaliteit – in %  
(Census 2011) 
Nationaliteit 2001 2011 
Nederlandse 93,3 88,7 
Colombiaanse 1,1 2,2 
Dominicaanse  1,6 1,9 
Haitiaanse 0,4 1,2 
Venezolaanse 0,6 0,8 
Jamaicaanse 0,3 0,7 
Overig 2,7 4,5 
      
Totaal 100,0 100,0 

 
 
Vruchtbaarheid 
In de Census 2011 werden enkele vragen over vruchtbaarheid gesteld aan de vrouwelijke 
bevolking van 14 jaar en ouder. Aan de hand van de vraag hoeveel kinderen zij in totaal 
levend ter wereld hadden gebracht kan een schatting worden gemaakt voor de 
vruchtbaarheid van de Curaçaose bevolking. 
In tabel 6 is het gemiddeld aantal levendgeboren kinderen per vrouw in vijfjarige 
leeftijdscategorieën weergegeven. Gezien het feit dat voor vrijwel alle vrouwen de 
reproductieve leeftijd1 rond 45 jaar ophoudt kan er voor de leeftijdscategorieën boven de 
45 jaar gesproken worden van ‘voltooide’ vruchtbaarheid: zij zullen geen kinderen meer 
krijgen in de toekomst. Voor de lagere leeftijden is het uiteraard mogelijk dat de vrouwen 
in deze groep nog kinderen zullen krijgen.  
Het gemiddeld aantal kinderen is in 2011 voor alle leeftijdsgroepen gelijk aan of iets 
lager dan in 2001. In de jongere leeftijden tot 39 jaar is een kleine afname te zien, maar in 
de hogere leeftijdscategorieën neemt het gemiddeld aantal kinderen sterker af. Vooral de 
generaties vrouwen die nu tussen 40 en 80 jaar zijn hebben over de afgelopen decennia 
gemiddeld steeds minder kinderen gekregen. De minimale afname of het gelijk blijven 
van het vruchtbaarheidsniveau in de leeftijden 15-39 jaar lijken erop te duiden dat het 
niveau in deze groep stabiel is.  
Het totale vruchtbaarheidscijfer duidt het gemiddeld aantal kinderen aan dat een vrouw 
ter wereld zou brengen wanneer de huidige vruchtbaarheidscijfers gedurende de rest van 
haar reproductieve leeftijdsspanne zouden gelden. In 2011 bedroeg het totale 
vruchtbaarheidscijfer 1,94 kinderen per vrouw, terwijl dit in 2001 nog 2,13 was. 
 
 
 

                                                 
1 In de demografie wordt doorgaans 15-44 jaar aangehouden als de levensfase van de vrouw waarin 
kinderen geboren kunnen worden, de reproductieve leeftijdsspanne. 
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Tabel 6 Gemiddeld aantal levendgeboren kinderen per vrouw, Curaçao 
(Census 2011) 
  2001 2011 
15 - 19 0,09 0,05 
20 - 24 0,54 0,50 
25 - 29 1,04 1,00 
30 - 34 1,52 1,52 
35 - 39 1,87 1,86 
40 - 44 2,06 2,00 
45 - 49 2,14 2,07 
50 - 54 2,29 2,11 
55 - 59 2,59 2,18 
60 – 64 3,33 2,32 
65+ 4,36 3,57 
      
Totaal vruchtbaarheidscijfer 2,13 1,94 

 
 
Burgerlijke staat 
60,0 procent van de bevolking is in 2011 niet gehuwd/nooit gehuwd geweest en 29,2 
procent is gehuwd. In 2001, waren die percentages respectievelijk 58,8 en 30,9 procent. 
Het  percentage ongehuwden en gehuwden is vergeleken met 2001 nauwelijks veranderd. 
 
Tabel 7 Bevolking van Curaçao naar burgerlijke staat - in % (Census 2011) 
 2001 2011 
 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 
Ongehuwd/nooit gehuwd geweest  27,9 31,0 58,8 27,9 32,1 60,0 
Gehuwd 15,4 15,5 30,9 14,7 14,5 29,2 
Weduwe/weduwnaar 1,0 3,5 4,5 1,0 3,7 4,7 
Gescheiden 2,1 3,7 5,8 2,1 4,0 6,1 
       

Totaal 45,3 54,7 100,0 45,7 54,3 100,0 

 
Het aandeel van de bevolking met de burgerlijke staat weduwe/weduwnaar is 4,7 procent, 
hetgeen vrijwel gelijk is aan het percentage in 2001: 4,5 procent. Ook voor de groep met 
burgerlijke staat gescheiden is er ten opzichte van 2001 nauwelijks een verschil te zien; 
6,1 procent in 2011 versus  5,8 procent in 2001. 
Het percentage weduwen en gescheiden vrouwen is zowel in 2011 als in 2001 hoger dan 
dat van weduwnaren en gescheiden mannen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een 
hogere levensverwachting van de vrouwen. Vrouwen leven langer dan mannen en hebben 
daardoor een grotere kans hun echtgenoot te overleven. Een andere reden zou kunnen zijn 
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dat weduwnaren en gescheiden mannen vaker dan weduwen en gescheiden vrouwen 
geneigd zijn te hertrouwen2.   
 
Religie 
Een grote meerderheid van de Curaçaose bevolking geeft aan tot een religie te behoren, 
94,0 procent. Vergeleken met census 2001 is dit een lichte daling; toen was dat 95,4 
procent. 
 
Het Rooms Katholiek geloof blijft vooralsnog de grootste religieuze denominatie, 72,8 
procent. Dat is echter een flinke daling vergeleken met 2001 (80,1%). Tegenover deze 
daling ziet men een groei van 3,5 naar 6,6 procent in de Pinkstergemeente, 3,9 naar 7,1 
voor de categorie “andere religie”, alsmede een groei van de groep die zich beschouwt als 
niet religieus (van 4,6 naar 6,0 %). De categorie Adventisten laat een bescheiden groei 
zien van 0,8 procentpunten.  
 
Wat de Jehova’s Getuigen betreft is sprake van een daling (van 1,7 naar 0,8%). De 
categorie Protestantse Kerk (3,8 naar 3,3%) vertoont eveneens een daling. 
 
 
 

Tabel 8 Bevolking van Curaçao naar religie - in %  
(Census 2011) 
  2001 2011 
Rooms Katholiek 80,1 72,8 
Protestant 3,8 3,2 
Pinkstergemeente3

 3,5 6,6 
Adventist 2,2 3,0 
Jehova’s Getuigen 1,7 0,8 
Andere religie 3,9 7,1 
Geen religie 4,6 6,0 
Onbekend 0,2 0,6 
     
Totaal 100,0 100,0 

 
 

                                                 
2 M. Cloet, C. vandenbroeke (eds.), Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie in Vlaanderen, 
Brussel, 1989, pp. 6-19, in het bijzonder p. 11. 
Het laatste nieuws, 24 juli 2012. 
Kreider, Rose M. (2006).  Remarriage in the United States - U.S. Census Bureau. 
Madrigal, L., Ware, B., Melendez, M. Widow and Widower Remarriage: An Analysis in a Rural 
19th Century Costa Rican Population and a Cross-Cultural Discussion. In: American Journal of Physical 
Anthropology  122: 355-360 (2003). 
3 De Pinkstergemeente omvat verschillende kerken. Voor analyse doeleinden zijn al deze kerken 
samengebracht onder de categorie Pinkstergemeente. Dezelfde exercitie is gedaan voor de census 2001 om 
de uitkomsten te kunnen vergelijken. 
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Gezondheid 
Evenals in 2001 zijn in de Census van 2011 een aantal vragen gesteld over de 
gezondheid.  
 
Gezondheidsbeleving 
Een van de vragen ging over de gezondheidsbeleving (“Wat vindt u van uw gezondheid 
vergeleken met anderen van uw leeftijd?”). Gezondheidsbeleving is een subjectief 
gegeven; iemand kan antwoorden dat zijn gezondheid slecht is terwijl een ander in 
eenzelfde situatie zijn gezondheid als goed ervaart. 
 

Tabel 9  Gezondheidsbeleving van de bevolking van Curaçao -in %  (Census 2011) 
          
   2001    2011   
oordeel: man vrouw totaal man vrouw totaal 
          
heel goed 34,4 30,4 32,3 39,8 36,3 37,9 
Goed 51,8 51,8 51,8 48,5 49,5 49,1 
Redelijk 11,1 15,0 13,2 7,9 10,8 9,5 
Slecht 2,1 2,4 2,2 1,7 1,8 1,7 
zeer slecht 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
onbekend 0,3 0,1 0,2 1,8 1,3 1,5 
          
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Voegen we de categorieën “goed” tot “heel goed” samen dan is er sprake van een stijging 
van 84,1 procent naar 87,0 procent. Wel viel binnen dit positieve oordeel een 
verschuiving waar te nemen van “goed” naar “heel goed”.  
De categorie “heel goed” is gestegen van 32,3 procent naar 37,9 procent. Mannen geven 
vaker aan ten op zichte van vrouwen “heel goed” te zijn zowel in 2001 en 2012. 
 
Uitgesplitst naar leeftijd luiden de uitkomsten als volgt: van de 0-14 jarigen heeft 92,6 
procent een positief oordeel over zijn gezondheid, waarvan 50,7 procent ‘heel goed’ en 
41,9 procent ‘goed’. De overeenkomstige cijfers van de 15-64 jarigen bedragen 
respectievelijk 89,2 procent, waarvan 37,3 procent (heel goed) en 51,9 procent (goed), 
terwijl die van de 65-plussers respectievelijk 68,6 procent, waarvan 23,0 procent (heel 
goed) en 45,6 procent (goed) bedragen. 
 
Lichamelijke of mentale beperkingen 
Een andere vraag ging over het hebben van een lichamelijke of mentale beperking. 
Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de percentages in tabel 6 steeds 
berekend zijn voor de totale bevolking. Dit betekent dat de percentages niet optellen tot 
honderd procent. Ook kan een persoon meer dan een beperking hebben. 
 
Van de totale bevolking is 12,3 procent blind of slechtziend en 2,6 procent doof of 
slechthorend. Verder heeft 1,1 procent een andere lichamelijke beperking, 1,6 procent 
heeft een verstandelijke/geestelijke beperking.  
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Tabel 10 Personen met lichamelijke of mentale beperkingen, Curaçao - 
in % (Census 2011) 
Soort beperking:  
  
blind of slechtziend  12,3 
doof of slechthorend   2,6 
overig lichamelijk 10,5 
waarvan:  
      kan niet praten            0,2 

      problemen met een/beide benen           5,3 

      problemen met een/beide armen            3,9 

      een andere lichamelijke beperking            1,1 

verstandelijk/geestelijk   1,6 
 
Ziektekostenverzekering 
Bij gelegenheid van de Census werd ook gevraagd op welke wijze men verzekerd was 
tegen ziektekosten. In 2001 was er bij deze vraag de mogelijkheid om aan te geven of 
men meer dan één verzekering had, maar in 2011 was het alleen mogelijk één antwoord 
te geven. 
 
In 2011 is 45,6 procent van de totale bevolking verzekerd bij de SVB. In vergelijking met 
2001, is het percentage met bijna 10 procentpunten gestegen. 15,8 Procent van de totale 
bevolking is in het bezit van een ‘PP-kaart’. Dit is een daling van bijna 4 procentpunten 
ten opzichte van 2001. Verder valt 11,7 procent onder het BZV, en heeft 11,0 procent een 
privé-verzekering. 7,1 procent van de totale bevolking heeft een bedrijfsverzekering 
terwijl 5,2 procent verzekerd is via het FZOG. In 2001 is 7,7 procent van de totale 
bevolking niet verzekerd. In 2011 is het slechts 2,6 procent. 
 

Tabel 11 Soort ziektekostenverzekering, Curaçao - in % (Census 2011) 
  2001 2011 
PP-kaart     19,7   15,8 
Sociale Verzekeringsbank (SVB)  35,0   45,6 
Bureau Ziektekosten Voorziening (BZV) 12,9   11,7 
Ziekenverzekering voor Overheidsgepensioneerden (FZOG)  3,3     5,2 
Bedrijfsverzekering 7,8     7,1 
privé-verzekering  10,5   11,0 
andere soort verzekering    3,0   
niet verzekerd    7,7     2,6 
meerdere verzekeringen    0,1   
Weet niet      0,3 
Onbekend      0,7 
     
Totaal 100,0 100,0 
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Onderwijs 
Het totaal aantal personen dat een dagschool bezoekt is toegenomen van 36.122  in 2001 
naar 39.483 in 2011. Dit is een toename van 9,3 procent over een periode van 10 jaar. 
 
De schoolparticipatiegraad is het percentage personen van een bepaalde leeftijdsgroep dat 
een dagschool bezoekt. In 2011 bezoekt 96,1 procent van de jongeren in de leeftijdsgroep 
van 4 tot en met 18 jaar ( Leerplichtleeftijd) een dagschool; dit is bijna gelijk aan 2001: 
95,7 procent.  
 
De schoolparticipatiegraad voor de leeftijdsgroep 4 tot en met 13 jaar - de leeftijdsgroep 
voor het Funderend Onderwijs - is vrijwel gelijk gebleven: in 2011 bedraagt deze 98,9 
procent vergeleken met 99,3 procent in 2001. In de regio (Caribisch gebied en Latijns-
Amerika) is de schoolparticipatiegraad voor het basisonderwijs gemiddeld 94 procent 
(Bron: UNESCO). In vergelijking met de regio is de schoolparticipatiegraad (voor 4-13 
jarigen) in Curacao goed te noemen.   
 
Voor jongeren in de leeftijd  van 16 tot en met 24 jaar is er sprake van een toename van 
de schoolparticipatiegraad in 2011 vergeleken met 2001.  Verwezen wordt naar tabel 12 
 
 

Schoolparticipatiegraad
Curacao 2001 (links) en 2011 (rechts)
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Tabel 12 Schoolparticipatiegraad 16-24 
jarigen in procenten, Curaçao (Census 2011) 

     
Leeftijd 2001 2011
16 92,2 93,7
17 83,8 88,4
18 67,9 77,5
19 50,0 62,7
20-24 21,8 37,2

 
Jongeren vanaf 16 jaar blijven dus langer onderwijs volgen; dit blijkt ook uit de toename 
van het aandeel personen op Curaçao dat een vervolgstudie doet ( SBO en HBO/WO). 
 

Tabel 13  Dagschoolgaande bevolking naar type onderwijs - in %  
(Census 2011) 

2001 2011 
Speelschool/Crèche 9.2 Speelschool/Crèche 9.9 
Kleuter- en basisonderwijs 55.5 Funderend Onderwijs 45.8 
LBOMAVO 23.8 VSBO 23.6 
HAVO/VWO/MBO 9.8 HAVO/VWO/SBO 15.6 
HBO/WO 1.6 HBO/WO 5 
Totaal 100 Totaal 100 

 
Tabel 13 geeft informatie over de relatieve verdeling van de schoolgaande bevolking over 
de schooltypen. 
Het percentage bezoekers van crèches/speelscholen is in 2011 toegenomen van 9,2 naar 
9,9 procent van alle schoolgaanden.  Ook uit de beschikbare absolute cijfers blijkt een  
grote toename (17%)  van bezoekers van speelscholen: 3919 in 2011 versus 3340 in 
2001. Vergeleken met 2001 plaatsen ouders in 2011 hun baby’s en peuters vaker op een 
speelschool/kinderopvang. 
Het percentage leerlingen in het Funderend Onderwijs (het vroegere Kleuter- en 
Basisonderwijs) is afgenomen. Ook de absolute cijfers wijzen op een daling van 10 
procent ( bijna 2000) minder leerlingen in het FO vergeleken met 2001. Dit kan verklaard 
worden uit de demografische ontwikkeling van Curaçao; het aantal jongeren in de leeftijd 
tot 15 jaar is afgenomen tussen 2001 en 2012. Bij de analyse van de 
bevolkingsontwikkeling  is reeds gewezen op dit proces van ontgroening van de 
bevolking. 
Uit de tabel blijkt verder een forse toename van het aandeel schoolgaanden/studenten op 
middelbaar (HAVO, VWO, SBO) en hoger niveau (HBO/WO). Dit kan – zoals reeds hierboven 
beschreven - verklaard worden uit de toegenomen participatie aan onderwijs door 
jongeren in de leeftijd van 16 jaar en ouder. 
 
Werkgelegenheid 
In de Census werden aan alle personen van 15 jaar en ouder vragen gesteld over hun 
economische status. Met deze vragen wordt vastgesteld hoeveel personen werken, 
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hoeveel personen op zoek zijn naar werk en het aantal, dat noch werkt noch op zoek is 
naar werk. De werkenden en de werkzoekenden samen vormen de beroepsbevolking. 
 
De beroepsbevolking van Curaçao is met ongeveer 27 procent gestegen ten opzichte van 
2001 en bedraagt ruim 72000 personen. 
 
De totale participatiegraad is de maat die aangeeft welk deel van de bevolking 
arbeidsactief is. In 2011 bedaagt de graad 47,9 procent en is hiermee 4,5 procentpunten 
hoger dan in 2001. De ontwikkeling van deze graad laat sinds 1960 (31,5 %) een 
continue stijging zien.  
 
Ook de participatiegraad van de bevolking van 15 jaar en ouder laat in 2011 een stijging 
zien, namelijk 59,5 procent ten opzichte van 56,8 procent in 2001. De resultaten van de 
Arbeidskrachtenonderzoeken registreren vooral sinds 1992 een continue stijging van de 
participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt; hetgeen van invloed is geweest op de 
stijging van de totale participatiegraad.  
 
De werkende bevolking is gestegen van  47.686 personen in 2001 naar 64.934 personen 
in 2011. Dit is een toename van 36 procent. 
 

Tabel 14 Beroepsbevolking, participatiegraad en werkloosheidspercentage, Curaçao (Census 2011) 
  1960 1972 1981 1992 2001 2011 
Werkenden (1) 34429 41520 47290 51642 47686 64934 
Werkzoekenden (2) 5046 6650 12006 10534 8973 7127 
Beroepsbevolking 3=(1+2) 39475 48170 59296 62176 56659 72061 
Totale bevolking (4) 125181 145430 147388 144097 130627 150563 
Bevolking 15 jaar en ouder (5) 73231 90769 103886 106842 99834 121168 
Totale participatiegraad 6=(3/4)% 31,5 33,1 40,2 43,1 43,4 47,9 
Participatiegraad 15 jaar en ouder 7=(3/5)% 53,9 53,1 57,1 58,2 56,8 59,5 
Werkloosheidspercentage 8=(2/3)% 12,8 13,8 20,2 16,9 15,8 9,9 
Werkenden/bevolking 15 jaar en ouder 9=(1/5)% 47,0 45,7 45,5 48,3 47,8 53,6 
Jeugdwerkloosheidspercentage - 57,3 55,5 32,7 33,8 22,8 

 
 
Een indicator om de ontwikkeling van de werkende bevolking effectief te meten is de 
‘employment to population ratio’. Deze ratio geeft aan welk deel van de bevolking van 
15 jaar en ouder werkt. In de Census van 2011 bedraagt de ratio 53,6 procent; dit is 5,8 
procentpunten hoger dan in 2001 (47,8 %).  
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Grafiek 1 illustreert hoe de ratio zich sinds 1960 heeft ontwikkeld. Deze is sinds 1981 
continu gestegen, met uitzondering van 2001 ten opzichte van 1992. 
 
Er zijn in 2011 bijna 1850 personen minder op zoek naar werk. De werkzoekende 
bevolking telt 7127 personen en is hiermee met ruim 20 procent afgenomen ten opzichte 
van 2001. 
 
Het totale werkloosheidspercentage, dit is het aandeel personen in de beroepsbevolking, 
dat actief op zoek is naar werk, bedraagt 9,9 procent 2011; bijna 6,0 procentpunten lager 
dan in 2001. Noemenswaardig is dat het percentage sinds 1981 continu is afgenomen en 
het laagst is in de afgelopen 50 jaren. 
 
Er zijn naar verhouding meer vrouwen op zoek naar werk dan mannen. Het 
werkloosheidspercentage onder vrouwen is ongeveer 12 procent en onder mannen 
ongeveer 8 procent.  
 
Het jeugdwerkloosheidspercentage, d.i. het aandeel jongeren in de arbeidsactieve 
leeftijden tussen 15 en 24 jaar dat op zoek is naar werk, daalt in 2011 naar 22,8 procent; 
een daling van maar liefst 11 procentpunten ten opzichte 2001 (33,8 %).  
 
Ondanks de forse daling van het jeugdwerkloosheidspercentage, is de jeugdwerkloosheid 
in Curaçao nog altijd aan de hoge kant. Want de ratio ’jeugdwerkloosheid/ totale 
werkloosheid’ bedraagt 2,3. En een ratio van hoger dan 2,0 is volgens normen van de 
‘International Labor Organisation’ (ILO) hoog te noemen.  
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Meest gesproken taal 
 
In de Census werd ook gevraagd welke taal het meest gesproken wordt in het 
huishouden.4 
In de overgrote meerderheid van huishoudens was dat het Papiaments (78,4%), gevolgd 
door het Nederlands (9,3%), het Spaans (4,7%) en het Engels (3,5%). 
 
Vergeleken met 2001 (80,3%) is het aandeel Papiamentstalige huishoudens in 2011 licht 
gedaald. Daar tegenover staat dat het aandeel huishoudens waar Nederlands en Spaans 
gesproken wordt juist is toegenomen. 
 

Tabel 16 Meest gesproken taal in 
het huishouden, Curaçao - in % 
(Census 2011) 
  2001 2011 
Papiaments 80,3 78,4 
Nederlands 9,3 9,5 
Spaans 4,6 6,1 
Engels 3,5 3,5 
Overig 2,2 2,4 
Totaal 100 100 
      

 
Belangrijk is ook om de absolute cijfers voor ogen te houden. Het aantal 
Papiamentstalige huishoudens – huishoudens waarin het Papiaments het meest 
gesproken wordt – steeg in 2011 vergeleken met 2001 met 8392 huishoudens, 
een toename van 24,2 procent. Het aantal Nederlandstalige huishoudens steeg 
met 1242 huishoudens, een toename van 31 procent. Het aantal Spaanstalige en 
Engelstalige huishoudens steeg met respectievelijk 67 procent en 28,7 procent. 
 
 
Tabel 17 Ontwikkeling huishoudens en taal, 2001-2011 

  2001 2011 toename absoluut relatief 
Papiaments 34677 43069 8392 24.2% 
Nederlands 4002 5244 1242 31.0% 
Spaans 1999 3338 1339 67.0% 
Engels 1514 1948 434 28.7% 
Overig 969 1341 372 38.4% 
  43161 54940 11779 27.3% 

 

                                                 
4 Het betreft hier de meest gesproken taal in het huishouden; in de praktijk kunnen er meerdere 
talen in een huishouden worden gesproken. Ook het gebruik van meerdere talen in het 
huishouden is in de Census gemeten maar komt in deze analyse niet aan de orde.  
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Enkele kenmerken van huishoudens 
 
Het aantal huishoudens in de Census van 2011 is 54.940, met een gemiddelde 
huishoudgrootte van 2,7. Dit betekent een verdere daling vergeleken met vorige 
censussen. In 1992 was de gemiddelde huishoudgrootte 3,5 en in 2001 3,0. In 1981 was 
de gemiddelde huishoudgrootte 4,3. 
 
Vergeleken met 2001 is het aantal huishoudens met 11779 toegenomen, hetgeen een 
enorme stijging betekent van ruim een kwart (27,3%). Tegelijkertijd vertoont de 
bevolking in deze huishoudens een groei van 15,5 procent. Kleiner wordende 
huishoudens zijn verantwoordelijk voor de verder afnemende gemiddelde 
huishoudgrootte. Het aandeel kleine huishoudens is wederom toegenomen. De categorie 
huishoudens bestaande uit één en twee personen is gestegen van 45,9 naar 54,4 procent.  
Het percentage huishoudens bestaande uit slechts één persoon is toegenomen van 20,7 
naar 25,5 procent, de tweepersoonshuishoudens van 25,2 naar 27,9 procent.  
 
Van alle huishoudens heeft in 2011  44,0 procent een vrouw aan het hoofd, terwijl in 
2001 39,6 procent van de hoofden van huishoudens een vrouw was. De categorie 
huishoudens met een vrouw als hoofd, stijgt sinds 1992 (35,6%) continue. 
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Tabel 18 Enkele kenmerken van huishoudens (Census 2011) 
 2001 2011 
Huishoudgrootte (%)   
   
          1 persoon 20,7 25,5 
          2 personen 25,2 27,9 
          3 personen 20,1 19,7 
          4 personen 17,8 15,1 
          5 personen 8,9 7,1 
          6 of meer 7,3 4,8 
Totaal 100,0 100,0 
   
Gemiddelde huishoudgrootte (aantal personen) 3,0 2,7 
   
type huishoudens (in %)     
          alleenstaanden 20,7 25,5 
          1 kerngezin (zonder andere inwonende personen:  60,0 57,7 
                            gehuwd paar met kinderen 24,0 18,9 
                            gehuwd paar zonder kinderen  10,8 10,8 
                            samenwonend paar met kinderen    6,1   6,3 
                            samenwonend paar zonder kinderen   3,2   4,2 
                             vrouw met kinderen  14,0 15,9 
                             man met kinderen    1,8   1,7 
          uitgebreide, samengestelde en anders5  19,3 16,8 
Totaal 100,0 100,0 
   
hoofd huishouden (in %)    
          man 60,4 56,0 
          vrouw 39,6 44,0 
Totaal 100,0 100,0 

 
 
Van alle huishoudens bestaat 57,7 procent uit één kerngezin. Het type kerngezin 
bestaande uit een gehuwd paar met kinderen is flink afgenomen van 24 procent in 2001 
naar 18,9 procent in 2011. Het aandeel huishoudens bestaande uit een vrouw met 
kinderen is gestegen van 14 naar 15,9 procent. De categorie huishoudens “uitgebreide 
samengestelde en anders” is ten opzichte van de Census 2001 afgenomen van 19,3% naar 
16,8 procent.  

                                                 
5 In deze categorie zitten huishoudens bestaande uit meer dan één kerngezin met of zonder andere 
inwonende personen die al dan niet verwant zijn aan elkaar of aan de kerngezinnen, twee of meer personen 
die geen kerngezin vormen en die al dan niet verwant zijn aan elkaar (bijvoorbeeld twee zussen, drie 
studenten, etc.). 
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Enkele kenmerken van woonverblijven 
 
Tijdens de Census worden niet alleen personen geïnterviewd maar wordt ook informatie 
over de woonverblijven en huishoudens verzameld. 
 
Per definitie wordt een woonverblijf bewoond door één huishouden. 
 
In 2011 werd de kwaliteit van de woning in 93,1 procent van de gevallen beoordeeld als 
‘geschikt’, 4,9 procent als ‘slecht’ en 1,1 procent als ‘heel slecht’. Vergeleken met 2001 
is de situatie niet veel veranderd: 93,5 procent “geschikt’, 4,3 procent ‘slecht’ en 1,1 
procent ‘heel slecht’. 
 
Het aandeel woningen in eigendom was 67,8 procent in 2011, het aandeel woningen dat 
gehuurd werd was 30,1 procent. In 2001 was de situatie vrijwel hetzelfde: 68,1 procent in 
eigendom en 29 procent werd gehuurd. De verhouding van het aantal woningen in 
eigendom versus woningen in huur is dus bijna niet veranderd in deze periode.  
 
In 2011 heeft bijna de helft (48,4%) van de woningen 3 slaapkamers; in 2001 was dit 
ruim de helft ( 50,6%) van de woningen. Opvallend is de lichte toename van het aandeel 
woningen met 1 slaapkamer (  9,6 % in 2011 versus 8,7% in 2001) en lichte toename van 
het aandeel woningen met 4 of meer slaapkamers (16,8 % in 2011 versus 15,3% in 2001)  
 
De aanwezigheid van een of meerdere airco’s in de woning is toegenomen van 38,1 
procent in 2001 naar 54,2 procent in 2011. Van de woningen met airco heeft in 2011 
meer dan de helft 2 of meer airco’s. 
 
Wat voorzieningen binnen het woonverblijf betreft het volgende: 
 
Het percentage huistelefoonaansluitingen is gedaald van 76,4 procent in 2001 naar 71,5 
procent in 2011. Daar staat tegenover dat het percentage huishoudens met mobiele 
telefoons steeg van 61,4 procent in 2001 naar 94,0 procent in 2011. 
 
In 2011 heeft 62,8 procent van de huishoudens een PC of Laptop in huis; in 2001 was dit 
nog 33,4 procent. 
 
Meer dan de helft (53,2%) van de woningen heeft in 2011 een internetaansluiting aan de 
woning; dat is een forse toename vergeleken met de 20,9 procent in 2001. Daarnaast 
wordt er in 2011 ook gebruik gemaakt van nieuwe vormen van internetontvangst: in 
27,7% van de huishoudens heeft men internetontvangst via de mobiele telefoon en in 
19,1 procent van de huishoudens heeft men mobiele internet (3G). 
 
Opmerkelijk is de daling van het percentage televisies in het huishouden van 96,2 procent 
in 2001 naar 92,9 procent in 2011. Wasmachines van 87,0 procent in 2001 naar 
91,3 procent in 2011. Het aandeel huishoudens met een aparte diepvriezer is gestegen van 
20,6 procent in 2001 naar 24,8 procent in 2011. 
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Tabel 15 Enkele kenmerken van woonverblijven - in %  
(Census 2011) 
  2001  2011   
Kwaliteit woonverblijf      
Geschikt 93,5  93,1   
Slecht 4,3  4,9   
Heel slecht 1,1  1,1   
Onbekend 1,2  0,9   
  100,0  100,0   
Woning eigendom of huur      
In eigendom 68,1  67,8   

waarvan:      
eigendomsgrond  24,4  26,7 

erfpachstgrond  27,3  28,2 
huurgrond  16,4  12,9 

       
In bruikleen (geen huurgeld) 2,5  1,7   
Gehuurd 29,0  30,1   
Onbekend 0,5  0,4   
Totaal 100,0  100,0   
       
Aantal slaapkamers      
Geen 0,2  0,3   
1 8,7  9,6   
2 24,9  24,6   
3 50,6  48,4   
4+ 15,3  16,8   
Onbekend 0,3  0,3   
  100,00  100   
       
Airco 38,1  54,2   
Voorzieningen      
Huistelefoon 76.4  71.5   
Mobiele telefoon 61.4  94   
PC/Laptop 33.4  62.8   
Internetaansluiting aan woning 20.9  53.2   
Internet via mobiele telefoon -  27.7   
Mobiel internet via laptop of PC (3G) -  19.1   
Televisie/flat screen 96.2  92.9   
Kabel TV/Draadloos (TDS etc) 26.2  44.8   
Sateliet schotel 5  23.1   
Ijskast/Koelkast 96.5  97.5   
Wasmachine 87  91.3   
Diepvriezer 20.6   24.8   
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