5

Antilliaans Dagblad Zaterdag 24 november 2012

Curaçao
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Financiën José Jardim van het interim-kabinet Betrian heeft een
privéreis gemaakt naar de Portu-

Jardim krijgt promotiebul in Lissabon
gese hoofdstad Lissabon om er
zijn promotiebul in ontvangst te

nemen. Dit wordt bevestigd
door bronnen bij het ministerie.
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Kostabon! op bezoek bij A.V.M.
AVM sluit pensioenregeling af voor personeel
Omdat AVM (Antilliaanse Uitvaart Verzekering Maatschappij n.v.) het belangrijk vindt
goed personeel te belonen en te behouden heeft zij onlangs voor haar personeel een
pensioenregeling afgesloten. Binnen de pensioenregeling neemt de werkgever het
grootste gedeelte van de premie voor haar rekening, maar ook het personeel spaart
mee voor een onbezorgde oudedag. AVM heeft zich laten adviseren door Kostabon!
Pensioenen & Hypotheken B.V.

Jardim, die tot en met september als secretaris-generaal de
hoogste ambtenaar was van Financiën, werd bijna twee maanden geleden minister in de tijdelijke regering van Curaçao. Jar-

dim is volgens een medewerker
van het ministerie in april gepromoveerd tot doctor in de wetenschappen. Voordat hij zijn bul
ontvangst nam, heeft de interim-bewindsman op de heenreis
in Den Haag verschillende
werkgerelateerde besprekingen
gevoerd.

Opbrengst
uit ob blijft
reëel achter
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Hoewel de overheidsinkomsten uit omzetbelasting (ob) na de verhoging van het ob-tarief door het
kabinet Schotte in absolute termen groeit, blijven de
opbrengsten reëel achter op die van 2011.
Dat meldt het ministerie van
Financiën in de laatste uitvoeringsnota in een ingewikkelde
berekening waarbij rekening is
gehouden met de economische
groei en het inflatiecijfer.
In 2011 werd 311,9 miljoen
gulden aan ob opgehaald. Het
ob-tarief is met ingang van 1 januari 2012 verhoogd met één
procentpunt van 5 naar 6 procent. Deze stijging van het obpercentage had moeten zorgen
voor meeropbrengsten in 2012
van circa 56,3 miljoen. De projectie voor 2012 is nu 371 mil-

joen. Overigens is in de overheidsbegroting 2012 de ob geraamd op 394,6 miljoen.
De ob groeit met de economie, maar ook met de nominale
prijsstijgingen. De inflatie was
in de eerste zes maanden van
2012 hoger dan verwacht toen
de Begroting 2012 werd opgesteld. Rekening houdend met
beide aspecten wordt nu door Financiën geconstateerd dat ondanks de verwachte absolute
groei van de ob in 2012 de opbrengsten reëel circa 2,2 procent
achterblijven op 2011.

AVM biedt uitvaartverzekeringen aan die voorzien in een uitvaart op Curaçao en in
de belangrijkste ‘thuislanden’ van onze bevolking: Nederland, Jamaica, Suriname, Haïti,
Peru, Dominicaanse Republiek, Colombia, Venezuela, St. Maarten, Aruba, Bonaire.
Voor meer info over uitvaartverzekeringen bel 461-5585
of bezoek onze website www.avmcuracao.com

De fotografe is voor deze expositie het koraalrif van Curaçao afgedaald.
FOTO MONIQUE HARBERS

Expo onderwaterfotografie
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DAAROM... ook een pensioenregeling via
Pensioenen & Hypotheken bv. | Pietermaai 135, Curaçao
T: +5999 465-5707 - +5999 465-5727 | info@kostabon.com

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ‘De schoonheid en
mystiek van de onderwaterwereld van Curaçao’ is het thema van de expositie van Monique Harbers die vrijdag 30 november wordt geopend in het
Maritiem Museum Curaçao.
De fotografe is voor deze expositie het koraalrif van Curaçao
afgedaald. Ze heeft een serie
onderwaterfoto’s gemaakt tot
een diepte van vierhonderd voet,
zo’n 120 meter. Harbers kreeg
dankzij de medewerking van
Dutch Schrier van Substation
Curaçao de gelegenheid om
foto’s te maken vanuit de minionderzeeboot Curasub.
Er is een serie foto’s te zien

van een diepwater-gorgonia
waarvan de poliepen net open
stonden. Het was voor Harbers
een inspiratie om de originele
foto te beschilderen en dat effect
wil ze laten zien in een serie canvassen van de gorgonia. De beschildering van deze serie als
onderdeel van de expositie was
nieuw voor haar, omdat ze tot
heden de foto’s zo authentiek
mogelijk wilde weergeven.
De expositie is geopend van
18.00 tot 21.00 waarbij iedereen
van harte welkom is. Entree is
gratis. Tot medio januari 2013 is
de expositie te bewonderen in
het Maritiem Museum.
i www.moniqueharbers.com

