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Normering
onv’s must
Regering werkt aan wet optimalisatie en
transparantie overheidsentiteiten
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering Asjes (PS/PAIS/PNP/Sulvaran) werkt aan
een wet normering overheidsgelieerde entiteiten.

Onder andere zullen di-
rectiesalarissen bij over-
heids-nv’s (onv’s) gemaxi-
meerd worden en zullen
(openbare) aanbestedin-
gen door deze overheids-
bedrijven en -stichtingen
voortaan conform vastom-
lijnde richtlijnen dienen
plaats te vinden.

,,Van overheids-nv’s
wordt verwacht dat ze
meer bijdragen aan de
landskas en aan de ge-
meenschap”, aldus mi-
nister José Jardim van Fi-
nanciën, die wijst op de
noodzaak van nieuw be-
leid. Hij benadrukt dat de
overheid in deze niet als
(politiek) bestuurder maar
als aandeelhouder van de
entiteiten optreedt.

Gewerkt wordt aan een
nieuwe Landsverordening
normering overheidsgeli-
eerde entiteiten - zoals de
voorlopige werknaam
luidt. Er is het afgelopen
half jaar hard gewerkt aan
een voorontwerp en de
Memorie van Toelichting
(MvT). De verwachting is
dat op korte termijn het

formele wetgevingstraject
zal worden gestart. 

Het initiatief is geba-
seerd op de constatering
dat in veel gevallen over-
heidsgelieerde entiteiten
een betere dienstverlening
kunnen leveren aan het
publiek, voor een grotere
bijdrage aan de overheids-
kas kunnen zorgen en dat
optimalisatie/transparan-
tie bij bijvoorbeeld in-
dienstnemingen en be-
drijfsvoering van toege-
voegde waarde voor de
samenleving als geheel
zullen zijn.

Nu liggen de salarissen
- van directeuren, maar
ook van de overige werk-
nemers - relatief hoger
dan elders, terwijl in som-
mige gevallen sprake is
van een monopolie van
het desbetreffende bedrijf
en de honorering niet of
zelfs geheel niet in relatie
staat met de productie
en/of productiviteit. Daar-
om zal er nieuw beleid
worden ontwikkeld om de-
ze salarissen te normeren
en die van de directie af te

toppen, gelijk de zoge-
noemde Balkenendenorm
in Nederland beoogt.

Jardim spreekt over ‘ge-
nerieke regels’ die voor
overheidsentiteiten zullen
moeten gaan gelden. Die
zouden wellicht niet nodig
zijn geweest, ware er vol-
gens de bewindsman geen
sprake van bepaalde ‘ex-
cessen’.

Daar komt bij dat diver-
se overheids-nv’s zelfs ver-
lies draaien en in plaats
van bij te dragen aan de
landskas door middel van
dividenduitkering omge-
keerd juist een last veroor-
zaken voor overheid,
samenleving en belasting-
betaler. Energiebedrijf
Aqualectra, dokmaat-
schappij CDM en postbe-
drijf C-Post vormen zelfs
een financieel risico voor
de overheid(sbegroting).
In dat kader spreekt Jar-
dim over ‘rentabiliteits-
normen’.

Jaarrekeningen 
ontbreken nog

Nieuwe Fokker 70 voor Insel 

De nieuwste aanwinst voor Insel Air, een Fokker 70, is gistermiddag op Curaçao
geland. Het nieuwe toestel zal zo snel mogelijk worden ingezet, maar moet eerst nog
in de kleuren van Insel Air worden gespoten. De luchtvaartmaatschappij hoopt half
september van het vliegtuig gebruik te kunnen maken. Insel Air krijgt er de komende
maanden nog meer toestellen bij waarmee de maatschappij de service verder hoopt
te verbeteren. FOTO’S JEU OLIMPIO

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Hotels op
Curaçao proberen opti-
maal te profiteren van het
Curaçao North Sea Jazz
Festival (CNSJF) dat ko-
mend weekend plaats-
vindt. Zo hebben zij in de-
ze week de prijzen van ho-
telkamers verhoogd, soms
wel tot 400 dollar per
nacht. 

Sales director van het
Hilton Curaçao Resort,
Yvette Schotting, verklaart
dat een hotelkamer per

nacht deze week tussen de
200 en 400 dollar duur-
der is. ,,Het hangt af van
de datum waarop geboekt
is. Hoe dichter bij het
festival hoe duurder de 
kamers zijn. Wij zitten
sinds januari echter al vol-
geboekt met gasten van
het CNSJF”, aldus Schot-
ting. 

Een kamer in Sonesta
Kurá Hulanda Village &
Spa kost in plaats van 159

dollar per nacht in de da-
gen rondom het CNSJF
199 dollar per nacht. Dat
verklaart de frontoffice
manager Damiko Torres.
Ook de prijzen van het Cu-
raçao Marriott Beach Re-
sort & Emerald Casino lig-
gen op deze dagen hoger.
Dat verklaart sales director
Jose Castillo. Op de vraag
hoe hoog de prijzen zijn,
wil hij echter niet ingaan.

Farley Hollander, sales

director van het Avila Ho-
tel, laat weten dat zij ook
sinds maart volledig volge-
boekt zijn en in weken als
deze zouden willen dat ze
nog meer kamers zouden
kunnen aanbieden. Qua
prijzen laat Hollander we-
ten dat zij de prijzen niet
hebben verhoogd, juist
om ervoor te zorgen dat de
organisatie achter het
CNSJF, Fundashon Bon
Intenshon, in de toekomst

niet een ander eiland bo-
ven Curaçao zou verkie-
zen. 

De meeste hotels op Cu-
racao zijn de komende da-
gen volgeboekt met men-
sen die het festival komen
bezoeken. Zo zijn ook ho-
tels die niet direct aan het
festivalterrein liggen, zo-
als Papagayo en Lions Di-
ve zo goed als volgeboekt.
Beide hotels verklaren
echter wel dat zij niet al-
leen maar bezoekers heb-
ben voor CNSJF, maar ook
‘gewone’ vakantiegangers. 

Hotelkamers duurder rond CNSJF

Op pagina 10


