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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

