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Curaçao

Bvz is leeftijds-
discriminatie
Statenlid Omayra Leeflang zet rechtszaak door
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De reparatiewet basisverzekering ziektekosten (bvz) doet aan leeftijds-
discriminatie. Reden voor Statenlid Omayra Leeflang om haar ingezette rechtszaak
voor gepensioneerden tegen de regering door te zetten. 

Er werden tot gistermiddag 17 illegale vuurwapens ingeleverd. 
FOTO OM SINT MAARTEN

,,Er is in de reparatiewet tege-
moetgekomen aan de gepensio-
neerden, maar we zijn er nog
niet”, zo stelde zij deze week in
de Staten vast tijdens de behan-
deling van de pas ingediende re-
paratiewet bvz. Leeflang wijst er-
op dat er een premiekorting
wordt gegeven aan mensen met
een inkomen beneden de
12.000 gulden per jaar. Dit is 3,8
procent premiekorting op een
premie van 4 procent, waarbij
deze inkomenscategorie dus 0,2
procent premie betaalt. Echter
gepensioneerden met eenzelfde
inkomen van 12.000 gulden per
jaar, krijgen ook 3,8 procent pre-
miekorting maar op een premie
van 6,5 procent en moeten dus
2,7 procent premie betalen. De
Sociaal Economische Raad
(SER) heeft dit in een tabel in-
zichtelijk gemaakt. Daaruit blijkt
dat stelselmatig bij elke inko-
menscategorie de gepensioneer-
den meer premie betalen dan
werkenden. ,,Deze leeftijdsdi-
scriminatie druist in tegen inter-
nationale verdragen, maar ook
tegen eigen wetgeving en de
grondwet of in ons geval het Sta-
tuut”, aldus Leeflang.

De vergadering over de repa-
ratiewet duurde vijf uur, waarin
de Statenleden diep zijn inge-
gaan op ook door de SER en de
Raad van Advies (RvA) aange-
dragen punten. De minister,
Ben Whiteman (PS), was niet
aanwezig. Punt van zorg is on-
der andere de positie van de
ambtenaren en personen werk-
zaam bij overheids-nv’s en stich-
tingen. Leeflang vindt de formu-
lering om deze groep in de bvz
te krijgen te vrijblijvend. ,,Deze
groep moet erbij komen door
een dringend beroep te doen op

de betreffende vakbonden”, zo
staat in de Memorie van Toelich-
ting (MvT) bij de reparatiewet.
Leeflang: ,,En de vakbonden ge-
ven niet thuis. En dan? Dan blijft
deze groep nog steeds buiten de
bvz.”

Een ander onderwerp was de
receptregelvergoeding die vol-
gens verschillende Statenleden
voor sommige groepen mensen
tot problemen leidt. Juist de ar-
meren laten daardoor de medi-
cijnen achterwege. Want bij vijf
medicijnsoorten - vaak gebruikt
door ouderen, gepensioneerden
- kan net die vijf gulden die zelf
betaald moet worden te veel zijn,
zo is aangevoerd. Gevolg: de ge-
zondheid gaat achteruit en de
ziektekosten nemen alleen maar
toe. Veel vragen kwamen er ook
ten aanzien van het al dan niet
verzekerd zijn in het buitenland,
bij reizen, maar ook het verze-
kerd zijn voor medische uitzen-
dingen. 

Verder is stilgestaan bij de
slechte service die er is bij de So-
ciale Verzekeringsbank (SVB),
die het vele werk niet aankan. 

Gerrit Schotte (MFK) sprak
van ‘optisch bedrog’, doelend op
de premieverhoging bij de werk-
gevers. ,,Veel bedrijfseigenaren
verhogen daarmee de prijzen
van hun producten, waarbij de
koper weer de dupe is en in feite
opdraait voor de premieverho-
ging. Geen goede ontwikkeling
voor de economie”, zo voerde hij
aan. 

Hensley Koeiman (MAN)
wees op het misbruik dat nog
steeds plaatsvindt en vroeg zich
af hoe het staat met de controle.
Hij gaf het voorbeeld van een
persoon die niet meer vast
werkt, maar nog wel gebruik

maakt van zijn bvz-kaart die hij
kreeg bij zijn vorige werkgever. 

Verwarring is er ook enigs-
zins over het al dan niet kunnen
of mogen terugkeren naar de
particuliere verzekering of de be-
drijfsverzekering, zeker waar het
gaat om overheids-nv’s waarvan
de werknemers verplicht zijn ge-
weest over te stappen naar de
bvz, zoals Aqualectra, maar ook
bijvoorbeeld het Sint Elisabeth
Hospitaal (Sehos).

17 Vuurwapens ingeleverd
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg/Willemstad - Tot
gistermiddag 16.00 uur zijn er
17 illegale vuurwapens ingele-
verd bij het kantoor van de pro-
cureur-generaal van Sint Maar-
ten. Deze wapens mogen straffe-
loos worden ingeleverd in het
‘Stop, Drop en Go’-project.

Volgens het Openbaar Mi-
nisterie op het eiland gaat het
project dan ook ‘erg goed’. Zo-
wel het OM als de politie is te-

vreden over de inbreng tot dus-
ver. Straffeloos een vuurwapen
inleveren op het eiland kan elke
dag van 8.30 tot 16.30 uur tot en
met 31 oktober.

Het OM heeft nog wel een ad-
vies: loop niet zomaar met het
vuurwapen over straat. ,,Geadvi-
seerd wordt om het vuurwapen
in een bruine papieren zak te
doen en deze te transporteren in
een plastic tas. Verwijder alstu-
blieft alle kogels uit het wapen.”

Advertentie

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Bij aanvang van de
Statenvergadering over de ver-
keerssituatie op Curaçao en hoe
deze te verbeteren, werd maan-
dag een minuut stilte gehouden
voor alle verkeersslachtoffers
van de afgelopen acht weken.

Fractievoorzitter van de PAR,

Zita Jesus-Leito, kwam met het
voorstel van orde voor een 
minuut stilte. Het Statenlid
stond stil bij het feit dat er in
acht weken tijd acht dodelijke
slachtoffers in het verkeer zijn
gevallen. ,,Een trieste ontwik-
keling”, aldus Jesus-Leito giste-
ren. 

Minuut stilte voor
slachtoffers verkeer


