
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister
van Gezondheid, Natuur
en Milieu (GMN), Ben
Whiteman (PS), is nog
steeds voornemens de
basisverzekering ziekte-
kosten (bvz) te vervangen
door een algemene ziekte-
kostenverzekering (azv).

Dit staat te lezen in de Memo-
rie van Toelichting (MvT) bij de
deze week besproken reparatie-

wet in de Staten. Deze moet in-
gevoerd worden per 1 januari
2016, zoals ook opgenomen in
het regeerprogramma. 

De azv gaat uit van één ver-
strekkingenpakket met één pre-
miepercentage waarbij draag-
krachtproblemen met behulp
van een zorgtoeslag worden op-
gevangen, zo wordt daarin uitge-
legd. De zorgtoeslag in Neder-
land is een tegemoetkoming in
de kosten van de zorgverzeke-

ring die de Belas- tingdienst
geeft aan inwoners van Neder-
land boven de 18 jaar van wie het
inkomen niet hoog is. Het ver-
zoek voor de toeslag wordt inge-
diend bij de Belastingdienst.
Whitman reageert hiermee op
opmerkingen van de Sociaal
Economische Raad (SER) die dit
heeft voorgesteld bij de bvz. 

De regering antwoordt hierop
als volgt: ,,De door de SER voor-
gestelde zorgtoeslag is in op-

dracht van de Raad van Mi-
nisters uitgewerkt. Maar bij de
uitwerking is duidelijk gebleken
dat de Belastingdienst over on-
voldoende capaciteit beschikt
om de werkzaamheden die de
zorgtoeslag voor de Belasting-
dienst met zich meebrengen uit
te voeren. Het gaat hier om de
verwerking van zo’n 10.750 extra
inkomstenbelasting (IB)-aangif-
ten. Daarnaast zal ook de uitvoe-
ringsorganisatie deze 10.750

personen per geval moeten
‘screenen’. De regering heeft
daarom uit pragmatisch oog-
punt gekozen voor een systeem
van verlaging van de verschul-
digde inkomensafhankelijke
premie via een ‘gliding scale’.
De gliding scale is beperkt ge-
houden tot vijf inkomensklas-
sen zodat de uitvoeringslast voor
werkgevers en de Belasting-
dienst zo veel mogelijk beperkt
blijft. De gliding scale is een tij-
delijk instrument.” Want, zo
blijkt, het wordt ingevoerd totdat
er een azv komt per 1 januari
2016 waarin wel met een zorg-
toeslag gewerkt zal worden.
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‘Zorgtoeslag nu niet haalbaar’

Gestraft voor
smokkel van 
oplosdrugs
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - K.N. mag drie
maanden het gevang in voor het
smokkelen van opgeloste drugs
in kleding. Hij kreeg zes maan-
den gevangenisstraf waarvan
drie voorwaardelijk. Ook moet
hij een werkstraf van 180 uur
uitvoeren. De man had 1.930
gram cocaïne opgelost in 
sokken, een spijkerbroek en
T-shirts. Hij werd op luchthaven
Hato in de kraag gevat toen een
drugshond aansloeg. Het Open-
baar Ministerie (OM) eiste een
even hoge straf, lager dan ge-
bruikelijk bij 1.930 kilo coke,
maar daar werd door het OM
ook aan getwijfeld omdat het op-
geloste cocaïne was. De rechter
heeft ook rekening gehouden
met het feit dat K.N. op aandrin-
gen van zijn advocaat de drugs-
smokkel bekend heeft. 

Ook M.F. kreeg een relatief
korte straf van 6 maanden en be-
geleiding van de reclassering,
voor het smokkelen van oplos-
drugs. Hij had 2.605 gram bij
zich. M.F. wilde met de op-
brengst gaan studeren in Neder-
land, reden waarom hij tijdens
de rechtszitting de rechter ook
gesmeekt heeft hem een kans te
geven dit alsnog te gaan doen.
De straf viel voornamelijk hoger
uit omdat M.F. eerder straf heeft
uitgezeten en nog in een proef-
periode was. Ook hier is de hoe-
veelheid drugs uiteindelijk ver-
laagd omdat het om vloeibare
drugs ging.
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