
De zorgkosten voor vooral ‘cu-
re’, maar daarnaast ook ‘care’ en
loonderving zijn nóg hoger dan
voor de pensioenen. Voor cure
(basisverzekering, ambtenaren
en gelijkgestelden) gaat het in
2014 om 490 miljoen; voor care
(voornamelijk contracten met
zorginstellingen) om 75 miljoen;
en loonderving 28,5 miljoen. De
SVB calculeert met een te finan-
cieren tekort van 291 miljoen
voor de bvz (basisverzekering
ziektekosten). Dat wordt dan wel
‘aangezuiverd’ door het Land
Curaçao (met algemene be-
lastinggelden), maar onvoldoen-
de want voor de ‘aanzuivering’ is

slechts 244 miljoen beschikbaar
op basis van de projecties tot en
met juli dit jaar. Ook het zv-
fonds zal over het hele jaar een
tekort laten zien, namelijk van -
6,2 miljoen. En hetzelfde geldt
voor de avbz: -3,1 miljoen. Over-
schotten zijn er bij het ongeval-
lenfonds (ov) van +9 miljoen; de
aww met +8,8 miljoen; en opval-
lend genoeg het jarenlang nood-
lijdende fzog +10,6 miljoen
(Fonds Ziektekosten Overheids-
gepensioneerden) dat sinds vo-
rig jaar niet meer actief is.Alles

bij elkaar zijn de tekorten hoger
dan de overschotten en dit is van
invloed op het ‘schommelfonds’.
Dat begon het jaar met 140 mil-
joen in de plus, maar na aftrek
van tekorten en gecorrigeerd
met de genoemde aanzuivering
blijft er 9,7 miljoen over. Daar-
mee komt het totale vermogen
per ultimo 2014 naar verwach-
ting uit op 162,7 miljoen. De
wettelijke reserves bedroegen
aan het begin van het jaar 152,7
miljoen, waarvan 74,6 miljoen
bvz; 57 miljoen aov; 14 miljoen
avbz; 3,1 miljoen aww; 3 miljoen
zv; en 1 miljoen ov. De SVB zelf
kost dit jaar 42,2 miljoen aan
‘beheerskosten’, bijna anderhalf
miljoen minder dan begroot. 
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REGEN DOUCHESET 
TOPLINE

Chroom
Set bestaat uit:

Grote vaste regen douchekop 
Verstelbare handdouche 
Doucheslang en glijstang 
Eenvoudig te installeren op bestaande 
douchekranen

 of 7200 Fun Miles

264.99

179.99 MEGA
BUY!

Incl. OB
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Salarissen Taams uitbetaald
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De noodlijdende
Taams Kliniek heeft gisteren
aan de bank opdracht gegeven
om de salarissen van het perso-
neel uit te betalen. Dat heeft be-
windvoerder Paul van de Laar-
schot tegenover deze krant laten
weten. Het geld dat de private
kliniek woensdag op de reke-
ning heeft ontvangen, is afkom-
stig van de Sociale Verzekerings-
bank (SVB) en betreft de gedeel-
telijke betaling van declaraties
die vorige week door de kliniek
zijn ingediend. De Taams Kli-
niek declareert nu wekelijks aan
de SVB, die heeft toegezegd de
ingediende declaraties binnen
vijf werkdagen uit te betalen.

De drie ton die zou zijn toege-
zegd is nog altijd niet overge-
maakt. Daarover is een conflict
ontstaan tussen de bewindvoer-
der van de kliniek en de SVB, de
overheid en adviseur Beren-
schot. Begin vorige week slaagde
de noodlijdende kliniek er niet
in om de salarissen uit te beta-
len. Dat lukt nu dus alsnog,

maar de komende tijd zal duide-
lijk moeten worden hoe het ver-
der gaat met de kliniek. Onder-
tussen heeft de directie van de
kliniek - medisch specialisten
Arthur Liqui Lung en Earl Esse-
boom - aan alle medewerkers la-
ten weten dat de eerste fase is ge-
haald op weg naar het ISO-certi-
ficaat in het kader van de
veiligheid van de kliniek. ,,Om
die veiligheid te garanderen is
het noodzakelijk om diverse
systemen ‘in place’ te hebben
die bijdragen aan een gecontro-
leerde omgeving.” ,,Met de hulp
van jullie allemaal is die gecon-
troleerde omgeving volgens ISO
9001 geschapen”, zo laat de di-
rectie in een brief aan de mede-
werkers weten. Onlangs is een
auditor van Lloyd’s Register uit
Nederland gekomen voor een
toetsing. Over een half jaar, in-
dien de kliniek dan nog bestaat,
zal de auditor terugkomen voor
een beoordeling van de imple-
mentatie van het systeem, waar-
bij na goedkeuring het ISO-cer-
tificaat zal worden uitgereikt.

‘Mercera is niet de dader’

Volgens de advocaat van Merce-
ra is er geen wettig en overtui-
gend bewijs dat de verdachte een
van de drie daders is. De man is
namelijk door geen enkele van
de aanwezige getuige bij een
fotoconfrontatie herkend. ,,Dat
is juist, maar doet niet af aan het
bewijsmateriaal dat zich wel in
het dossier bevindt”, aldus het
Hof.

Ook wordt er volgens de advo-
caat niets gezegd over de
haardracht van de man. Hij

heeft wel een rastakapsel maar
geen van de getuigen bespreekt
de zeer lange dreadlocks van de
verdachte volgens de raads-
vrouw. Mercera kan dus niet de
beschreven man met het rasta-
kapsel zijn, aldus de advocaat.

Ten aanzien van het feit dat in
de vluchtauto een fles met daar-
op DNA-materiaal van de ver-
dachte is aangetroffen, heeft de
raadsvrouw het verweer gevoerd
dat de verdachte regelmatig in
de auto heeft gezeten en dat de
fles mogelijk op een andere dag
in de auto is achtergelaten. 
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