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Vandaag in AD
Wikènt schrijft René
Zwart over het
afscheid van Wubbo
Ockels. De Arubaanse
premier Mike Eman
was op verzoek van
de familie één van
de sprekers tijdens 
de herdenking in
Amsterdam van de op
18 mei overleden ex-
astronaut Ockels.
Verder bericht Jan
Gulmans uitgebreid
over het museum 
De Fundatie. Dit
museum in de moder-
ne Hanzestad Zwolle,
ontpopt zich als een
kruispunt van interna-
tionale, artistieke han-
delswegen. 

Tekort SVB gedaald
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De So-
ciale Verzekerings-
bank (SVB) tekent
voor 2013 een tekort
op van 74.803.739
gulden. Een grote ver-
betering ten opzichte
van het jaar ervoor dat
eindigde met een
tekort van 171.425.230
gulden. 

Toch staat er in het on-
langs gepubliceerde jaar-
verslag 2013 van de SVB:
,,Het huidige resultaat en
de vooruitzichten voor de
diverse fondsen zijn bij
ongewijzigd beleid verre
van gunstig.”

Zorgen heeft de SVB
vooral over de Ziekte-
kostenverzekering (ZV) en
de Ongevallen Verzeke-
ring (ZV/OV-fonds). Er is
hier namelijk sprake van
een opwaartse druk op de
tarieven in de zorg en van
toenemende medische
kosten die ten laste komen
van het ZV/OV-fonds.
SVB: ,,Om de medische
kosten in de toekomst te
kunnen blijven financie-
ren is het haast onontbeer-
lijk om de premie, die
sinds 1996 niet is aange-
past, te verhogen, danwel
drastisch te korten op de
tarieven en budgetten in
de zorg. Bij het uitblijven
van maatregelen zal de
zorg op korte termijn on-
betaalbaar worden vanuit
het ZV-fonds, met alle
consequenties van dien
voor de toegankelijkheid
van de zorg.

Ook het beheersbaar
houden van de basisverze-
kering ziektekosten (bvz)
vindt de SVB een moeilijk
opgave. ,,Het behoud van
een uniforme toegang tot
de zorg en het behoud en
zo mogelijk verbetering
van de kwaliteit van de ge-
zondheidszorg heeft be-
wezen een moeilijke taak
te zijn”, aldus de SVB.
Moeilijk is het vooral om
alle actoren in de gezond-
heidszorg hiermee in te
kunnen laten stemmen.
SVB: ,,Zo zijn de overheid-

sambtenaren en gelijkge-
stelden (voorlopig) buiten
de verzekerdenkring ge-
houden, tot nader overleg
met de vakbonden. Ook
zijn er verschillende te-
kortkomingen in de wet
gesignaleerd door de ver-
schillende actoren in de
gezondheidszorg, waar-

door de regering meteen
bij de invoering van de
Landsverordening basis-
verzekering ziektekosten,
een reparatiewetgeving
hierop heeft aangekon-
digd. Aangezien het Land
Curaçao middels landsver-
ordening garant staat voor
het dekken van de tekor-

ten bij de beheerde fond-
sen, is de gecombineerde
jaarrekening van de SVB
op basis van de continuï-
teitsveronderstelling opge-
maakt. Dit neemt echter
niet weg dat de betaalbaar-
heid van de wettelijk toe-
bedeelde taken op natio-
naal niveau wel geadres-

seerd dient te worden.” 
De SVB legt in het jaar-

verslag tot slot uit dat voor
wat betreft de AOV/AWW
een relatief groot deel van
de in het buitenland
woonachtige AOV-gerech-
tigden voor rekening van
Curaçao komen. Daar-
naast maakt de vergrijzing
de druk op het AOV-fonds
van Curaçao nog groter. 

Zorgen over de toekomst blijven

Nieuwe
munten in
omloop
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het tekort
aan muntgeld begint af te
nemen. De Centrale Bank
van Curaçao en Sint Maar-
ten maakte bekend dat er
afgelopen week een nieu-
we zending munten is
ontvangen, die direct in
omloop worden gebracht.
Op de nieuwe munten van
1 en 5 gulden staat de beel-
tenis van koning Willem-
Alexander. De afgelopen
maanden was er op Cura-
çao een tekort aan wissel-
geld. Dat werd veroorzaakt
doordat na 10-10-’10 geen
munten meer werden ge-
slagen in afwachting van
de nieuwe Caribische gul-
den. Daarom moesten
extra ‘Antilliaanse’ mun-
ten worden geslagen. Na
de troonswisseling moest
worden bepaald of de 
afbeelding van koning
Willem-Alexander daarop
moest komen.

Verdachte zaak Magnus
weer op vrije voeten
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De onlangs
gearresteerde verdachte in
de zaak Magnus, M.L., is
weer op vrije voeten. Dat
bevestigt de woordvoerder
in de zaken Magnus en
Maximus, officier van
justitie Guillano Schoop.
De 36-jarige L. werd bijna
twee weken geleden aan-
gehouden op verdenking
van afpersing en het voor-
bereiden van afpersing

van de opdrachtgevers van
de moord op Helmin
Wiels. Hij was verdachte
in de zaak Maximus, die
zich richt op de intellectu-
ele daders van de moord.
De reden voor de vrijlating
is volgens Schoop dat de
vasthouding van L. niet
langer noodzakelijk is
voor het onderzoek. Het
Openbaar Ministerie heeft
daarom besloten om zijn
vrijlating te vragen. Hij
blijft wel verdachte.

Vlaggen op Curaçao halfstok

Wie gisteren rondreed kon zien dat overal op het eiland vlaggen halfstok hingen. Op deze manier
wilden velen hun medeleven betuigen aan de slachtoffers die donderdag bij de crash van een
vliegtuig van Malaysia Airlines zijn omgekomen. Bij de tragische gebeurtenis zijn onder andere
193 Nederlanders en één Curaçaoënaar omgekomen. De Vertegenwoordiging van Nederland op
Curaçao heeft gisteren een condoleanceregister geopend.  FOTO’S JEU OLIMPIO/ANTILLIAANS DAGBLAD
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