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Van onze correspondent
Den Haag - Het door
het kabinet Asjes spe-
culeren op een aan-
staande renteverho-
ging maakt het nieu-
we ziekenhuis een
miljoen gulden duur-
der.

Tweede Kamerlid An-
dré Bosman (VVD) sprak
er in december zijn verba-
zing over uit dat Curaçao
geld (van Nederland) leent
terwijl het dat niet nodig
heeft. Op verzoek van de
regering in Willemstad
heeft Nederland nu reeds
de volledige bouwsom van
435 miljoen overgemaakt
terwijl een substantieel
deel daarvan pas later dit
jaar en in 2016 wordt be-
steed.

Het nog niet verschul-
digde deel van de lening
(zo’n 250 miljoen) staat
ongebruikt op een geblok-
keerde bankrekening. Het
liberale Kamerlid rekende
voor dat de rentelast daar-
mee onnodig 25 miljoen
hoger uitvalt. Geld waar-
mee het land nuttiger din-
gen zou kunnen doen, al-
dus Bosman.

Minister Ronald Pla-
sterk (PvdA) van Binnen-
landse Zaken en Konink-
rijksrelaties beloofde een
en ander door het College
financieel toezicht (Cft) 
te laten uitzoeken. Per
brief liet hij de Kamer
gisteren weten dat die 25
miljoen uit de lucht is ge-
grepen.

,,Een benadering van

lastenverschillen wordt 
beïnvloed door bijvoor-
beeld variërende rente-
standen (zowel debet- als
creditrente) en het exacte
moment van aanwending
van de aangetrokken fi-
nanciële middelen. Naar
de inschatting van het Cft
is een extra rentelast van
25 miljoen gulden niet
aannemelijk.”

De extra rentelasten die
ontstaan door een deel van
de lening te parkeren op
een bankrekening bedra-
gen volgens Plasterk min-
der dan 1 miljoen gulden.
De bewindsman wijst er-
op dat voor Curaçao een
voordeel kan ontstaan in-
dien de rente dit jaar stijgt.

,,In geval van een ren-
testijging van 1 procent

gaat er een voordeel ont-
staan van 2,5 miljoen per
jaar over de hele looptijd
van de lening (stel 30 jaar)
ten opzichte van nu finan-
cieren. In aansluiting op
het eerder gestelde mag
worden aangenomen dat
het Land Curaçao, dat ook
deze afweging zelfstandig
moet maken, de meer-
kosten van de lening heeft
afgezet tegen de risico’s
van een rentestijging”, al-
dus de minister die onbe-
sproken laat dat er bij een
eventuele renteverlaging
een even groot nadeel kan
ontstaan.

Plasterk gaat in zijn
brief ook nog uitgebreid in
op de achtergronden van
de lening van 435 miljoen.
,,Dit is hoger dan waar in

de oorspronkelijke begro-
ting rekening mee werd
gehouden, omdat toen
nog werd uitgegaan van
een financiering die 70
procent publiek zou zijn
en 30 procent privaat. Cu-
raçao heeft echter gekozen
voor een volledig publiek
gefinancierd ziekenhuis,
waardoor de totale publie-
ke investering hoger is ge-
worden.

Daarnaast is het totaal
te lenen bedrag ongeveer
35 miljoen hoger gewor-
den doordat de transitie-
kosten hoger zullen uitval-
len en doordat er meer

kosten zijn gemaakt bij
het aanschaffen en bouw-
rijp maken van de grond
doordat het ziekenhuis
wordt gebouwd op een an-
dere locatie dan waar eer-
der rekening mee werd ge-
houden.”

Ondanks deze extra
kosten is er volgens
Plasterk - die zich daarbij
baseert op het oordeel van
het Cft - nog altijd sprake
van een haalbare business-
case. 

De totaal geraamde
bouwuitgaven van circa
435 miljoen gulden van
het nieuwe ziekenhuis
zijn als volgt verspreid
over de jaren 2013-2016: 

Speculeren kost miljoen 
Curaçao leent meer dan nodig is voor bouw van nieuw ziekenhuis

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De regering
van Curaçao heeft iemand
uit de Verenigde Staten
(VS) de toegang tot Cura-
çao geweigerd om elk risi-
co op ebola te voorkomen.
Het gaat om een persoon
met de Nederlandse natio-
naliteit die in de VS wordt
gemonitord op een moge-

lijke ebola-infectie. ,,We
willen geen enkel risico
nemen in het belang van
de volksgezondheid”, zei
premier Ivar Asjes desge-
vraagd na een ingelaste
vergadering van de Raad
van Ministers. Hij bena-
drukte dat er geen enkele

reden is voor paniek: ,,De
persoon heeft geen ebola.
Er is alleen sprake van mo-
nitoring.” De minister-
president wilde verder niet
ingaan op de redenen voor
de weigering.

De Raad van Ministers
kwam gistermiddag speci-

aal bijeen voor een brie-
fing van directeur Lesley
Fer van de Directie Risico-
beheersing en Rampenbe-
strijding en epidemioloog
Izzy Gerstenbluth over dit
specifieke geval. 

Directe aanleiding hier-
voor was dat de betreffen-

de persoon had aangege-
ven naar Curaçao te willen
afreizen. Na het horen 
van de medische, techni-
sche en juridische argu-
menten werd in een intern
beraad door de ministers
besloten om hem of haar
‘vooralsnog’ geen toegang

te verlenen tot het grond-
gebied van Curaçao. De
ministerraad heeft Ger-
stenbluth gevraagd in
overleg met het Neder-
landse Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Mi-
lieu (RIVM) en de Ameri-
kaanse autoriteiten de 
beslissing aan de betrok-
ken persoon mede te de-
len.

‘Geen enkel risico met ebola’

in miljoen ANG 2013 2014 2015 2016 

Uitgaven nieuwe 

ziekenhuis 60 125 125 125 

Leningen 250 185 

Eerste bezoek Carnival Liberty aan Bonaire

Het bescheiden Bonaire is in opkomst als cruisebestemming. Gisteren waren er zo’n vijfduizend cruisetoeristen tegelijk op het eiland. De Carnival Liberty (rechts) deed het
eiland voor de eerste keer aan. Het schip bracht bijna drieduizend passagiers mee. Toerismeorganisatie TCB vierde dat ’s avonds met een cultureel evenement. Links ligt het
regelmatig terugkerende schip Mein Schiff van TUI Cruises met een capaciteit van ruim tweeduizend passagiers. Rond 22.00 uur gisteravond verlieten beide cruiseschepen
Bonaire weer. Carnival Cruise Lines doet Bonaire dit jaar negen keer aan. FOTO STEPHAN KOGELMAN


