
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Deze
week ontvangen de
meeste werknemers
minder nettoloon dan
vorige maand. Door
de verhoging van het
werknemersdeel van
de premie bvz (basis-
verzekering ziekte-
kosten) houden ze
minder over.

De premie bvz bedraagt
met ingang van 1 novem-
ber 13 procent. De inko-
mensafhankelijke premie
voor werknemers en zelf-
standigen (niet loon- of
uitkeringstrekkers) is
daarmee verhoogd van 12
procent eerder. Die pre-
mieverhoging van 1 pro-
centpunt wordt betaald
door de werknemers zelf
en levert circa 11,5 miljoen
gulden per jaar op. Werk-
gevers zullen van de ver-
hoging geen gevolgen
ondervinden. De premie-
verdeling tussen werkne-
mer en werkgever wordt
namelijk 4 procent versus
9 procent. Over iets meer
dan een maand, per 1 ja-
nuari 2015, gaat het bvz-ta-
rief nóg verder omhoog,
namelijk naar 13,6 pro-
cent. De werkgever moet
dan óók meer neertellen:
de werkgeversbijdrage
wordt dan minimaal 9,3
procent. Doet de werkge-
ver dat en niet méér, dan
betaalt de werknemer met
ingang van het nieuwe
jaar 4,3 procent bvz-pre-
mie. Een verhoging van de
inkomensafhankelijke
premie met 0,6 procent-
punt levert een opbrengst
van 6 miljoen gulden op.
De omvang van de lands-

bijdrage aan de bvz wijzigt
niet. Het zijn de werkne-
mers (en later ook de be-
drijven) die min of meer
opdraaien voor de verla-
ging van - eerst - de premie
van 10 procent voor gepen-
sioneerden naar 6,5 pro-
cent per 1 oktober (een

operatie die naar schatting
14,5 miljoen kost). Verze-
kerden met een laag inko-
men zijn geen premie ver-
schuldigd. Een en ander is
om tegemoet te komen
‘aan het principe van
draagkracht en solida-
riteit’. Daardoor betalen de

middeninkomens echter
wel meer en houden ze
aan het eind van de maand
minder besteedbaar inko-
men (koopkracht) over.
Het is niet duidelijk of alle
premiebetalende werkne-
mers zich hiervan bewust
zijn; vermoedelijk niet.

Ook niet bekend is of alle
werkgevers de hogere pre-
mie (nu 4 in plaats van 3
procent) van hun werkne-
mers per 1 november in-
houden om deze vervol-
gens af te dragen.

‘Solidariteit nog 
niet gerealiseerd’

‘Achterstand
van belastingen’
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Minder in loonzakje Pilotproject
formatie
jongeren
Van een onzer 
verslaggeefsters
Oranjestad - Op Aruba
heeft premier Mike Eman
een pilotproject gelan-
ceerd dat jongeren leiding
en formatie biedt. Met dit
project wordt getracht het
traditionele lesprogram-
ma op school te versterken
met aspecten waarmee
kinderen kennis kunnen
opdoen en tegelijkertijd le-
ren een goede burger te
zijn. 

,,Dit draagt bij aan de
vorming van een gemeen-
schap die het idee van
duurzame ontwikkeling
van het land Aruba om-
helst. Op deze manier we-
ten we zeker dat onze ge-
meenschap een sterke
fundering zal hebben”, al-
dus de minister-president
bij de lancering van het
project dat een samenwer-
king is tussen het ministe-
rie van Algemene Zaken
en het ministerie van
Onderwijs. 

Het is de bedoeling dat
het programma als offi-
cieel vak (civiele formatie)
opgenomen wordt in het
lesprogramma van school.
Civiele formatie biedt 
niet alleen huiswerkbege-
leiding, maar richt zich
ook op de persoonlijke
ontwikkeling en de ont-
wikkeling van het ge-
meenschapsgevoel, kunst
en cultuur. Franco heeft juist gehandeld

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Statenvoor-
zitter Mike Franco heeft
het Reglement van Orde
afgelopen vrijdag niet ge-
schonden toen hij MFK-
fractievoorzitter Gerrit
Schotte en Statenlid voor
de MAN, Charles Cooper

niet de mogelijkheid heeft
geboden om minister José
Jardim na verloop van de
eerste termijn van de Sta-
tenvergadering, te verzoe-
ken alsnog te reageren op
onbeantwoord gebleven
mondelinge vragen uit de
eerste termijn. Dat blijkt
uit het advies van griffier
Silvin Cijntje. 

Cijntje heeft afgelopen
vrijdag zijn advies schrifte-
lijk uitgebracht in een
brief aan Franco. Het
Antilliaans Dagblad heeft
deze brief in zijn bezit. 

Tijdens de Statenverga-
dering over de begroting
afgelopen vrijdag beschul-
digen Schotte en Cooper
de Statenvoorzitter van
dictatoriaal gedrag en het

schenden van hun indivi-
duele vragenrecht. Op
grond van artikel 57 van de
Staatsregeling is de mi-
nister verplicht om vragen
die door een individueel
Statenlid aan hem is 
gesteld, binnen een rede-
lijke termijn te beantwoor-
den. 

In zijn brief aan Franco
schrijft Cijntje het volgen-
de: ,,Van belang is dat een
Statenlid binnen een rede-
lijke termijn antwoord
krijgt op zijn vragen. De
huidige voorzitter legt dit
uit dat beantwoording
door de minister van nog
onbeantwoorde vragen uit
de eerste termijn in de
tweede termijn binnen de
grenzen van redelijkheid

valt.” Concluderend stelt
Cijntje: ,,Tegen deze uitleg
verzet zich mijns inziens
geen rechtsregel. Er komt
de voorzitter van de Staten
een bepaalde discretionai-
re bevoegdheid toe om
zijn taken naar eigen in-
zicht in te richten zolang
hij binnen de kaders van
de Staatsregeling en het
Reglement van Orde han-
delt. Van enige overschrij-
ding van de kaders van
wet- en regelgeving door
de hierboven beschreven
handelwijze van de voor-
zitter is mij niet geble-
ken.” 

‘Thuis wachten 
op antwoord’

Advertentie

Jongensspel op de Hatovlakte

Na de hevige regenval van de afgelopen dagen ligt er op de vlakte van Hato een behoorlijke modderplas. Gister-
middag kon een groep jeeprijders de verleiding niet weerstaan. FOTO MARTHA VAN BERGEN
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