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Namens de Regering van Curaçao,

De Sector-Directeur Algemene Zaken,

mr. N.V. Ribeiro

De Regering van Curaçao maakt bekend dat mevrouw SHARISCA ELVIRA 
RICHARDSON een verzoekschrift heeft ingediend ter verkrijging ingevolge 
de Vergunningslandsverordening (P.B. 1963, no. 28), zoals gewijzigd van 
een BIERHUIS EN EEN RESTAURANT B VERGUNNING voor de lokaliteit 
van het perceel “SHARIS TAKE OUT” gelegen te SCHOTTEGATWEG 
WEST NR. 333,alhier, en tevens ter verkrijging van de navolgende 
toestemmingen:
 - ex artikel 52 om achtergrond muziek te maken;
 - ex artikel 53, eerste lid om vrouwelijke bediening toe te laten;
in bovengenoemd perceel.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag na deze bekendmaking 
gedurende de tijd van veertien dagen van 14.00 uur tot 16.00 uur ter visie 
bij Wetgeving en Juridische Zaken  te Fort Amsterdam nr. 15, alhier, 
gedurende welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk zijn bezwaren 
tegen het verlenen van genoemde vergunningen en toestemmingen 
kenbaar te maken bij de Regering van Curaçao.
Indien naar aanleiding van deze bekendmaking bezwaren worden 
ingebracht, kunnen zowel de verzoeker als degenen die bezwaren hebben 
ingebracht gedurende de termijn van een week na het hiervoor genoemde 
tijdvak van veertien dagen kennis nemen van de ingebrachte bezwaren bij 
Wetgeving en Juridische Zaken.

Namens de Regering van Curaçao,

De Sector-Directeur Algemene Zaken,

mr. N.V. Ribeiro

SER tegen wet
SVB-reserves
Gevaar voor tekorten en verhoging premies
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sociaal-Economische Raad (SER) kan zich niet aan de indruk ont-
trekken dat het wetsvoorstel voor de verlaging van de wettelijke reserves bij de ver-
schillende sociale verzekeringen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ingegeven is
om het financieringstekort bij de overheid terug te brengen en niet zozeer omdat in
vergelijking met internationaal gehanteerde reserves, die van Curaçao te hoog zijn. 

Dit blijkt uit een onlangs ge-
publiceerd advies van de SER,
dat echter al weer een jaar oud
is. 

,,De SER is van oordeel dat de
reserves zijn bedoeld ter opvang
van een plotseling optredende
kostenstijging of een plotselinge
wegval van premie-inkomsten
als gevolg van een calamiteit, zo-
als een ramp of een epidemie en
niet zijn bedoeld om in normale
omstandigheden tekorten op te
vangen”, aldus de kritiek van de
SER op het ontwerp-Landsbe-
sluit wettelijke reserves sociale
verzekeringen. De SER vindt
dan ook dat eerst wettelijk moet
worden vastgelegd wanneer
sprake is van een calamiteit en
op welke momenten de wette-
lijke reserves mogen worden
onttrokken uit de fondsen. 

Voor het wetsvoorstel is ad-
vies ingewonnen van een actua-
ris die Europese rekenmodellen
heeft gebruikt. Daarover stelt de
Raad: ,,De rekenmodellen die

voor grote Europese of Neder-
landse zorgverzekeraars worden
gebruikt, zijn niet zonder meer
van toepassing op Curaçao. De
norm van een fonds in één van
de Europese lidstaten vertegen-
woordigt immers een kapitaal
dat vele malen groter is dan het
nominaal bedrag dat diezelfde
norm van een lokaal fonds ver-
tegenwoordigt. Daarbij kan door
de economische kleinschalig-
heid van Curaçao een ramp of
epidemie een relatief groot ef-
fect hebben.”

De SER adviseert dan ook om
voor de berekeningen voor de re-
serves een second opinion uit te
voeren door één of meer onaf-
hankelijke actuarissen, waarbij
de richtlijnen van de Centrale
Bank van Curaçao en Sint Maar-
ten (CBCS) worden gevolgd. Het
CBCS gebruikt het model van de
International Association of In-
surance Supervisors (IAIS). 

Het adviesorgaan vindt het
ook vreemd dat er voor alle zes

de sociale verzekeringen - de
Ziekteverzekering (ZV), de On-
gevallenverzekering (OV), de Al-
gemene Ouderdomsverzekering
(AOV), de Algemene Weduwen-
en Wezenverzekering (AWW),
de algemene verzekering bijzon-
dere ziektekosten (AVBZ) en de
basisverzekering ziektekosten
(bvz) - eenzelfde dekkingsgraad
en reservenorm gehanteerd
wordt. Want, zo stelt de SER
vast: ,,Elk type verzekering geeft
een specifieke dekkingsgraad,
gerelateerd aan de demografi-
sche situatie op Curaçao en het
type risico dat wordt gedekt door
die verzekering en de voorspel-
baarheid van dat risico. De SER
acht het daarom van belang dat
de berekeningen voor het vast-
stellen van de hoogte van de wet-
telijk aan te houden reserve voor
elk type verzekering of fonds
apart worden uitgevoerd.”

Gevaar van premieverhoging
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***ATENSHON*** 

 

Fundashon pa Konsumidó i Defensor di Pueblo di Kòrsou ta hasi un yamada na 

e siguiente siudadanonan: 

 

Siudadano, abo a eksperensiá ku bo aparato eléktriko òf elektrodoméstiko a da a 

pa motibu di e koriente iregular produsí dor di Aqualectra durante e periodo 

yanüari 2012 te ku mei 2014. 

 

Bo a entregá un keho mesora na Aqualectra i bo a eksihí pa Aqualectra kompensá 

e daño hasí na bo aparato(nan)? 

 

Bo keho no a wòrdu honra i Aqualectra a eksonerá su mes pa e daño kousá dor di 

atministrashon di koriente iregular referiendo na artíkulo 28 di nan kondishonnan 

general di entrega di awa i koriente? 

 

Si esakinan ta e kaso, nos ta pidi bo pa tuma kontakto mas pronto posibel, pa mas 

tardá 8 di ougùstùs 2014, ku un di nos ofisinanan i registrá bo keho sea na 

Fundashon pa Konsumidó, telefòn 462-6666, adrès de Ruyterkade 53 òf serka sra. 

S.Aswani i sra. S. Elisabeth na telefòn 461-0303 na ofisina di Defensor di Pueblo di 

Kòrsou, adrès Scharlooweg 41. 

 

Willemstad, 31 yüli 2014 

 

Direktor di FundashonpaKonsumidó  Defensor di Pueblo di Kòrsou  

Marc Marshall        mr. Alba M. T. Martijn    

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een 61-jarige
vrouw is in de nacht van zondag
op maandag het slachtoffer van
een gewelddadige overval ge-
worden in haar woning aan de
Jaya Garapa bij Juan Hato. De
vrouw lag te slapen toen ze wak-
ker werd van een hard geluid.
De bewoner merkte toen dat een
man die zijn gezicht had afge-
dekt bij haar in de woning stond.
De man duwde de vrouw op het
bed en drukte haar hoofd tegen

het kussen aan terwijl hij geld en
juwelen van haar eiste. Hierna
rukte de man een gouden ket-
ting van de hals van het slachtof-
fer. 

De dader nam ook een pols-
horloge, oorbellen en een tas van
het slachtoffer mee. Hierna
vluchtte hij weg. De vrouw bleef
na de overval in shock achter.
Het personeel van slachtoffer-
hulp ging na de overval langs bij
de vrouw. Het Atrako-team
onderzoekt de zaak.

Zilver voor Van Aanholt

De Curaçaose Odile van Aanholt (16) heeft een zilveren medaille
gehaald op de Europese jeugdkampioenschappen zeilen in Oslo. In
de klasse Laser 4.7 onder 18 jaar moest ze alleen de Spaanse Silvia
Morales Gonzalez, de wereldkampioen van 2013, voor laten gaan.
De Nederlandse Maud van Olst pakte het brons. Er deden 95 zeil-
sters uit 31 landen mee. Van Aanholt won vier van de twaalf races
en werd ook vier keer tweede. De zeilster uit Curaçao won eerder dit
jaar de wereldtitel in de Jeugd Olympische Byte CII. In die klasse
doet ze van 18 tot 23 augustus mee aan de Youth Olympic Games
in Nanjing (China). FOTO AHO
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Claro ingeruild
voor water

zonder fluoride
Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - Curaçao
Beverage Bottling Compa-
ny heeft van moedermaat-
schappij Coca-Cola de
opdracht gekregen te 
stoppen met de distributie
van Claro, omdat zij zelf
fluoridevrij water gaan
distribueren. Mirthe 
Verhulst van Curaçao Be-
verage Bottling Company
geeft aan het heel jammer
te vinden dat zij stoppen
met de productie. ,,Wij
houden van Claro, omdat
het een lokaal geprodu-
ceerd product is. Ons moe-
derbedrijf heeft echter de
beslissing genomen om
zelf flesjes water te gaan
distribueren met de naam
Dasani waar geen fluoride
inzit.” Aqualectra is nu op
zoek naar een nieuwe
distributeur voor het Claro-
water. 

Overval op vrouw


