
De bvz is per 1 februari 2013 in-
gevoerd. Enige tijd terug vond
‘reparatie’ plaats, waarmee de
Staten akkoord ging. Maar nog
lang niet alle inwoners van Cu-
raçao vallen eronder. ,,Aange-
zien ambtenaren en gelijkgestel-
den nog geen onderdeel uitma-
ken van de bvz is de beoogde
doelmatige zorg en solidariteit
nog niet volledig gerealiseerd”,
schrijft de regering zelf in het
Landsbesluit van eind oktober.
,,De regering gaat er vanuit dat
ambtenaren en gelijkgestelden
in de loop van 2014 alsnog
onderdeel gaan uitmaken van de
bvz.” Het jaar telt nog ruim één
volle maand.

Ondertussen betalen niet
ambtelijke werknemers met in-
gang van november dus meer.
Het parlement wilde dat dit ook

geldt voor de hogere inkomens-
categorieën: de verzekerden die
een jaarinkomen hebben van
meer dan een ton zijn op grond
van de huidige regeling over dat
meerdere geen inkomensafhan-
kelijke premie verschuldigd.
Maar in januari 2013 hebben de
Staten een motie aangenomen
die onder meer uitnodigde tot
het verhogen van de premie-in-
komensbovengrens tot 150.000
gulden. Dit levert 4 miljoen op.

Wel heeft de regering beslo-
ten om ook tegemoet te komen
aan de verzekerden met een
jaarinkomen dat boven 12.000
ligt maar niet meer bedraagt dan

18.000. Die verzekerden waren
de inkomensafhankelijke pre-
mie verschuldigd terwijl zij naar
verhouding slechts weinig meer
inkomen hebben dan degenen
met een jaarinkomen van
12.000 of minder, die vanwege
dat lage inkomen geen premie
verschuldigd zijn. 

Om op meer evenwichtige
wijze invulling te geven aan het
principe van draagkracht en soli-
dariteit wordt voor de verzeker-
den met een jaarinkomen van
18.000 of minder de inkomens-
afhankelijke premie verlaagd.
Die verlaging neemt via een zo-
genoemde ‘gliding scale’ aan de
hand van inkomensklassen af
naarmate het jaarinkomen dich-
ter bij het bedrag van 18.000
ligt. De verlaging is voor iedere
verzekerde binnen dezelfde in-
komensklasse gelijk.

Het betreft een groep van cir-
ca 10.750 verzekerden, ruim 8
procent van de bvz-verzekerden.
De groep bestaat uit de subgroe-
pen werknemers, gepensioneer-
den en zelfstandigen (niet loon-
of uitkeringstrekkers).

Tot slot wordt per 1 januari
2015 de nominale (vaste) premie
van 82 gulden per jaar afge-
schaft. Bij de nominale premie
werd op jaarbasis een opbrengst
verwacht van ongeveer 6 mil-
joen (gezien het aantal van zo’n
70.000 betalende verzekerden).
Uit de cijfers van de Ontvanger
der Belastingen blijkt dat tot en
met de aangifteperiode decem-
ber 2013 slecht 0,8 miljoen aan
nominale premie was ontvan-
gen over het jaar 2013. De nomi-
nale premie wordt nu omgezet
in een hogere inkomensafhan-
kelijke premie.
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Cft even ‘begrotingskamer’ Aruba

Minister van Financiën Angel Bermudez. FOTO ARCHIEF

Van een onzer verslaggevers
Oranjestad/Willemstad - Het secretariaat van het College financieel toezicht (Cft) zal
als een soort begrotingskamer de Arubaanse regering adviseren over de begroting van
2015. Dat laat minister van Financiën Angel Bermudez weten aan het Antilliaans
Dagblad. 

,,We zoeken nog naar een ma-
nier om dat, zoals we dat zeg-
gen, een titel te geven. Voor de
begroting van 2014 was er een
Koninklijk Besluit waarin dat
stond, maar dat is er niet voor
2015. En wij hebben geen juridi-
sche relatie met het Cft zoals 
Curaçao en Sint Maarten dat
hebben. Dat willen we ook 
niet. Maar we hebben er geen
probleem mee om het Cft de 
begroting 2015 te laten evalue-
ren.” 

Van een nieuwe aanwijzing,
waarover sommige media op
Aruba speculeren, is volgens
Bermudez geen sprake. De Aru-
baanse regering werkt aan wet-
geving voor de instelling van een
begrotingskamer. Die moet in
2016 de begroting gaan beoor-
delen, min of meer de taak die
het Cft nu heeft op Curaçao en
Sint Maarten. Bermudez wil van

de kennis van het Cft gebruik
maken om over de Arubaanse
begroting voor 2015 te advise-
ren. 

Aanstaande donderdag wordt
de suppletoire begroting voor
2014 in het parlement bespro-
ken. ,,Die kan daarna door de
gouverneur samen met de origi-
nele begroting getekend wor-
den.” Afgelopen donderdag
heeft minister Bermudez over-
leg gehad met Richard van
Zwol, secretaris generaal van het
Nederlandse ministerie van
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties. ,,We hebben de
procedures met elkaar afge-
stemd.” Van problemen over de
verwerking van de aanbevelin-
gen van het Cft in de begroting
2014 is volgens de minister in
het geheel geen sprake. ,,We
hebben bijna alle aanbevelingen
overgenomen en de rest komt in

de begroting van 2015.” De be-
windsman denkt dat de gouver-
neur begin volgende week, en
als het erg meezit misschien
vrijdag al, de begroting van 2014
zal tekenen.

Dat Van Zwol een afspraak
met de fractieleiders in de Staten
heeft afgezegd weet Bermudez
ook alleen uit de media. Over de
reden daarvoor kan hij niets zeg-
gen. ,,Ik kan er alleen naar ra-
den. Misschien omdat de begro-
ting deze week in de Staten
wordt behandeld.” 

Bermudez hoopt dat de Sta-
ten de suppletoire begroting
snel zal afhandelen en niet in
discussies verzandt over de
rechtmatigheid van het Konink-
lijk Besluit voor de aanwijzing
aan de gouverneur. ,,Ik wil het
snel achter me hebben, we zit-
ten al bijna aan het einde van het
jaar.” 

Macrocijfers domineren
aandelen beurshandel
Van onze redactie
Amsterdam - De handel
op de aandelenbeurzen
zal deze week vooral
worden bepaald door
een grote hoeveelheid macrocij-
fers. Ook de vergadering van
oliekartel OPEC kan op aan-
dacht rekenen. In de Verenigde
Staten is het donderdag Thanks-
giving. Vandaag maakt onder-
zoeksinstituut Ifo cijfers bekend
over het Duitse ondernemers-
vertrouwen. Ook komen van-
daag cijfers naar buiten van
onderzoeksbureau Markit over
de bedrijvigheid in de diensten-
sector in de VS. Morgen worden
nieuwe cijfers bekend over de
groei van de Duitse economie in
het derde kwartaal. Bij een voor-
lopige raming werd een groei
van de grootste economie van
Europa gemeld met 0,1 procent
in vergelijking met een kwartaal
eerder. Daarmee wist de Duitse
economie nipt een recessie te
ontlopen. Uit de VS komen mor-

gen ook nieuwe schat-
tingen naar buiten over
de groei. Bij een voorlo-
pige raming werd be-
kend dat de grootste

economie ter wereld in het afge-
lopen kwartaal op jaarbasis 
met 3,5 procent was gegroeid.
Naast cijfers over de groei ko-
men die dag ook gegevens over
de Amerikaanse huizenprijzen
en het consumentenvertrou-
wen. Woensdag zullen gegevens
worden gepubliceerd over de uit-
keringsaanvragen in de VS, de
orders voor duurzame goederen,
de consumentenbestedingen,
het vertrouwen van consumen-
ten en de woningmarkt.

Ook in onder meer Groot-
Brittannië en Spanje worden de-
ze week groeicijfers gepubli-
ceerd. Verder komt informatie
over de Duitse werkloosheid, in-
flatie en winkelverkopen.

De OPEC houdt donderdag
een bijeenkomst in Wenen. Er is
verdeeldheid bij de OPEC over
een eventuele productieverla-
ging om zo de dalende olieprij-
zen tegen te gaan. Ook bij ana-
listen is er verschil van mening
over de beslissing van de OPEC.

De beurzen in New York blij-
ven op Thanksgiving gesloten.
Vrijdag zal Wall Street een halve
dag geopend zijn. De dag na
Thanksgiving wordt Black Fri-
day genoemd, omdat detailhan-
delaren dan uit de rode cijfers
zouden komen. De agenda voor
beleggers in Amsterdam is deze
week vrijwel leeg.

‘Solidariteit
nog niet 

gerealiseerd’

Advertentie

W I S S E L K O E R S E N

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 

Reischeques  en 

Overboekingen

Verkoop aan 

Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 150,56 151,42 153,74

GBP-Engelse Pound Sterling 2,72 2,78 2,87

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 183,81 184,53 187,18

CAD-Canadese Dollar 1,56 1,58 1,62

EUR-EURO per EUR.100 219,24 221,24 225,70

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=101.20*

2=101.00*

Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten 

stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het 

deviezenverkeer.

Beleningsrente: 1.00% Reserve requirement: 18.000% 

Reserve period: 17-november-2014 - 15-december-2014

Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente 

als volgt: 1 januari - 30 juni 2014 3.00% 1 juli - 31 december 2014 3.00%

*1  = voor bankpapier *2  = voor overboekingen en bankcheques 
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Bank van de Nederlandse Antillen, (Centrale Bank), Simon Bolivar Plein 1, Willemstad, 

Curaçao. Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.an
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