
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De fond-
sen van de basisverze-
kering ziektekosten
(bvz) zullen aan het
eind van dit jaar veel
grotere tekorten verto-
nen dan voorzien. 

Het schommelfonds
dat tot nu toe als buffer
dient, zal eind volgend
jaar, als het zo doorgaat
ook leeg zijn. ,,De situatie
is vele malen slechter dan
we hadden gedacht. Het is
echt alarmerend”, zo luid-
de de introductie van de
minister van Gezondheid
Milieu en Natuur (GMN),
Ben Whiteman (PS), bij
aanvang van de openbare
Statenvergadering over de
reparatiewetgeving giste-
ren. 

,,Er zijn geen alternatie-
ven meer mogelijk na de-
ze reparatiewetgeving. De
enige oplossing die ik nog
zie is dat de tekorten in het
fonds opgelost worden
met economische groei.
Daarbij is het toverwoord
‘vertrouwen’. Dat bereiken
we door rust te creëren en
alle neuzen in één richting
te hebben met betrekking
tot het verbeteren van de
fondsen”, zo vervolgt Whi-
teman. Dit lokte bij ver-
schillende Statenleden de
opmerking uit dat er wei-
nig gedaan wordt aan het
verbeteren van de econo-
mie, dat er beloofd is de
dialoog te behouden, maar
er niet naar de sociale part-
ners geluisterd wordt, dat
er weinig wordt gedaan
aan preventie van ziektes
vooral gericht op diegenen
die geen premie betalen
en dat met de reparatiewet
en de verzwaring van de
lasten bij werknemers al-
leen maar economische
achteruitgang in zicht is.
Gerrit Schotte (MFK) leg-
de het uit met de term ‘ne-
gatieve belastingcompen-
satie’. Hiermee bedoelt hij
dat de zwaardere lasten ge-
compenseerd worden
door minder hard te wer-
ken, want al het verdiende
geld gaat toch naar de
overheidskas, door be-

lasting te ontduiken of
door naar een ander land
te verhuizen. 

De regering wijst in een
schriftelijke reactie op de
vorige week gestelde vra-
gen in de Staten dat in
2015 het invoeren van 
belastingverlichting ge-
pland staat. Het wetsont-
werp voor een beloofde
verlaging van de inkom-
stenbelasting tot 30 pro-
cent is volgens de regering

in het voorbereidingstra-
ject. Overigens wijst de
minister er ook op dat uit
de inflatiecijfers niet blijkt
dat de afgelopen twee jaar
de verzwaarde lasten zijn
doorberekend voor de con-
sument. 

Ook de minister van Fi-
nanciën, José Jardim,
voerde het woord en stelde
dat het geprojecteerde de-
ficit van 17 miljoen gulden
eind dit jaar, overstegen

wordt met een tekort van
48 miljoen gulden in het
bvz-fonds. Tegelijkertijd
geeft Jardim aan dat de op-
lossing aangedragen in
een brief van de Sociale
Partners niet uitvoerbaar
zijn. 

De reparatiewet op de
basisverzekering ziekte-
kosten (bvz) is gisteravond
na een vergaderdag van 12
uur, aangenomen in de
Staten. Er is eveneens een

motie ingediend waarin
gesteld wordt dat de rege-
ring vooral veel aandacht
moet besteden aan het
doen van de beloofde in-
vesteringen, zodat de eco-
nomie kan groeien en er
weer werkgelegenheid
komt. De motie is uitein-
delijk aangenomen met 13
stemmen voor en 3 stem-
men tegen. 
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Römerschool viert aanvang boekenweek

Leerlingen van de Römerschool hebben de opening van de Kinderboekenweek gevierd met minister van Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur Irene Dick. De bewindsvrouw vertelde de kinderen een verhaal, waar de kinderen ademloos
naar luisterden. De onderwijzers lazen daarna in hun klas voor uit verschillende boeken. De lokalen zijn speciaal
voor de Kinderboekenweek versierd en er waren optredens van Tita en Dru met clown Gini. Leerlinge Liane, voor-
leeskampioen van Curaçao, droeg een gedicht voor. FOTO TICO VOS

‘Bvz is alarmerend’
Buffer eind volgend jaar leeg

Door René Zwart
Den Haag - Het rommelt
weer eens op het Curaçao-
huis. Verschillende bron-
nen melden onafhankelijk
van elkaar dat directeur
Ann Groot-Philips na een
felle woordenwisseling
spoorslags naar Curaçao is
gereisd. Gevolmachtigde
minister Marvelyne Wiels
(Pueblo Soberano) ont-
kent dat er sprake is van
een conflict. Groot-Philips

was gisteravond niet be-
reikbaar voor een reactie.

Volgens de berichten zou-
den de twee vrijdag een
hooglopende ruzie heb-
ben gehad. Aanleiding
voor het verbale treffen -
waarvan vanwege het volu-
me medewerkers elders 
in het pand ongewild ge-
tuige waren - zou het on-
gelimiteerde uitgavenpa-
troon zijn van het Kabinet
van de Gevolmachtigde
minister sinds Wiels er de
scepter zwaait. De nog

maar anderhalf jaar in
dienst zijnde Groot-Phi-
lips maakte zich in toene-
mende mate zorgen dat
het budget na het financië-
le echec van 2013 (een gat
van ruim 5 miljoen gul-
den) ook dit jaar weer zeer
fors wordt overschreden.
Op driekwart van het jaar
zou het tekort al zijn opge-
lopen tot circa 1 miljoen.
Bronnen zeggen dat de ru-
zie eindigde met een over-

haast vertrek van de direc-
teur. De sleutels van de 
leaseauto die haar ter be-
schikking stond - een
Volkswagen Passat -
moest zij achterlaten.
Groot-Philips maakte bij
haar collega’s niet de in-
druk rekening te houden
met een terugkeer.voor uw 
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Evaluatie-
commissie
volgens 
de regels
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De samen-
stelling van de evaluatie-
commissie voor de 
consensusrijkswetten is
rechtsgeldig tot stand ge-
komen. Dat zegt de Raad
van Advies (RvA) in het
door de regering aange-
vraagde spoedadvies, dat
in het bezit is van deze
krant. De benoeming van
de voorzitters Raymond
Begina en Harm Brouwer
stond al vast, stelt de RvA.
De discussie ging vooral
over de rechtmatigheid
van de benoeming van Su-
zy Römer als commissie-
lid voor Curaçao, die be-
kend werd gemaakt door
minister van Justitie Nel-
son Navarro. Volgens
vooral de PS moet de vol-
tallige Raad van Ministers
hierover besluiten. De
Raad van Advies komt nu
tot de conclusie dat de be-
noeming een gedeelde
verantwoordelijkheid is
van de ministers van Alge-
mene Zaken en van Justi-
tie na intern overleg in de
Raad van Ministers. ,,Het
besluit is volgens de RvA
rechtsgeldig omdat de par-
tijen erop hebben mogen
vertrouwen dat (…) de mi-
nister van Justitie bij de
besluitvorming hierover
heeft gehandeld overeen-
komstig de interne regels
ter zake van Curaçao.” De
Raad van Ministers moet
het besluit nog wel for-
meel bekrachtigen.


