
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - ,,Er is
geen voordeel van de
twijfel meer voor
mevrouw Wiels.” 

Dat stelt PAIS-Statenlid
Alex Rosaria na het Soab-
rapport over het kabinet
van de Gevolmachtigde
minister te hebben gele-
zen. Een politiek stand-
punt neemt hij pas van-
avond in na afloop van de
bestuursvergadering van
de partij, zo laat hij desge-
vraagd weten.

,,Het rapport geeft dui-
delijk aan dat mevrouw
Wiels de regels aan haar
laars heeft gelapt, vooral
voor wat betreft het perso-
neelsbeleid. Dat is niet ac-
ceptabel”, stelt de PAIS-
leider. Hij is daarmee de
enige binnen de coalitie
die zich uitlaat over het
rapport. Fractieleider Mel-
vin Cijntje van Pueblo So-
berano laat desgevraagd
weten het rapport nog niet
helemaal gelezen te heb-
ben en er dus nog geen
uitspraken over te kunnen
doen. PNP-leider Humph-
rey Davelaar is al dagen
niet bereikbaar voor com-
mentaar, net als onafhan-
kelijk Statenlid Glenn Sul-
varan.

Opvallend is dat Rosaria
aangeeft dat de Gevol-
machtigde minister van
Curaçao, die op instructie
van de Raad van Ministers
van Curaçao dient te han-
delen, geen gehoor geeft
aan verzoeken vanuit Wil-
lemstad. ,,Het is niet ac-
ceptabel dat hier te Wil-
lemstad streng naar de re-

gels wordt gekeken, terwijl
in Den Haag deze niet
worden nageleefd. Het
schijnt dat het Curaçao-
huis geen gehoor of niet
genoeg gehoor geeft aan
de verzoeken van het mi-

nisterie van Bestuur, Plan-
ning en Dienstverlening
om haar werk correct te
kunnen uitvoeren.”

Dit is geen goed be-
stuur, stelt de PAIS-frac-
tieleider. ,,Ik heb gespro-

ken met de minister van
BPD, Etienne van der
Horst. Ik heb met hem af-
gesproken dat er een strin-
genter toezicht moet ko-
men van zijn ministerie
op het personeelsbeleid

van het Curaçaohuis. Ik
heb hem gevraagd om
geen één benoeming of
verlenging van personeel
van het Curaçaohuis goed
te keuren zonder dat er
eerst een goed beeld be-

staat voor wat betreft het
personeelsbeleid.”

Rosaria stelt dat het
‘heel vervelend’ is dat
Wiels voor de zoveelste
keer in opspraak komt.
,,Dit is een schaduw voor
dit kabinet en verzwakt de
rol en morele autoriteit 
die het Curaçaohuis moet
hebben als een bruggen-
bouwer tussen Curaçao
enerzijds en Nederland 
en de Europese Unie 
anderzijds. Als zij een 
Gevolmachtigde minister
van PAIS was, zou zij 
daar allang niet meer zit-
ten.”

Wat oppositiepartij
PAR betreft moet Wiels
het veld ruimen, zo liet
fractieleider Zita Jesus-
Leito eerder tegenover de-
ze krant weten. Oppositie-
partij MFK is gematigder.
Leider Gerrit Schotte:
,,Het rapport is flauwtjes.
We zullen het er in de loop
van deze week over heb-
ben binnen onze fractie,
maar de meeste dingen uit
het rapport wisten we al.
Als we de media mogen
geloven is er zelfs meer ge-
beurd dan in het rapport
vermeld staat.” 

Op de vraag of Wiels het
veld moet ruimen, rea-
geert Schotte cynisch:
,,Het heeft niet meer te
maken met wat wij vin-
den. Als 11 van de coalitie
het goed vinden, dan blijft
Wiels gewoon zitten.”
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‘Voordeel van twijfel weg’

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Anders dan
het ministerie van Finan-
ciën eerder veronderstel-
de, lijkt het erop dat bijna
alle personen die 60 jaar
worden hun pensioen
toch gewoon direct al wil-
len ontvangen - ondanks
de korting die zij krijgen
in verband met het optrek-

ken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd.

De Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB) stelt dat
het uitgavenkader van Fi-
nanciën uitgaat van 450
miljoen aan uitkeringen
voor de AOV/AWW-fond-
sen (algemene ouder-
domsverzekering en de al-
gemene weduwen- en we-
zenverzekering). Op basis

van de huidige forecast
van de SVB voor de reali-
satie in 2014 zal dit kader
overschreden worden met
zo’n 3,8 miljoen. 

Het ministerie gaat
daarbij uit van de ver-
onderstelling dat niet 
alle personen die een be-
roep kunnen doen op de
overgangsregeling, waar-
bij zij op 60-jarige leeftijd

het AOV-pensioen met
korting ontvangen, het
pensioen op die leeftijd
zullen aanvragen. Aldus
de SVB.

De sociale verzekeraar
heeft zelf al aangegeven
dat de verwachting is dat
nagenoeg alle betreffende
personen op hun 60e hun
pensioen - met korting -
zullen aanvragen. De

SVB-begroting gaat er dan
ook van uit dat 100 pro-
cent hun pensioen zal aan-
vragen, hetgeen naar het
oordeel van de sociale ver-
zekeraar ‘naar zich nu laat
aanzien een behoedzamer
uitgangspunt is geweest’. 

Ondanks tekort toch 
minder dan begroot

Bijna iedereen wil pensioen op 60e verjaardag

Alex Rosaria: Marvelyne Wiels lapt regels aan laars

Kennisoverdracht met dans

De dansgroep D’Art
Holland heeft afgelopen
weekend Curaçao ver-
tegenwoordigd in
Nederland bij de theater-
voorstelling Feijenoord
Danst. De bewoners,
bedrijven, scholen en
andere dansgroepen in de
Rotterdamse wijk genoten
van een mooie voorstel-
ling. Het doel van de voor-
stelling was kennis over
elkaar over te dragen en
elkaar te stimuleren, onge-
acht ras, religie, cultuur en
huidskleur. 
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