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DIRECTIEVERSLAG 
 
1. INLEIDING
 
1.1 Algemeen 
Het verslag van de Directie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt uitgebracht ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 16 van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (P.B. 1960 no. 154). 
Het beoogt verslag te geven van en inzicht te verschaffen in de werkzaamheden van de SVB. 
 
1.2 Rechtsgrond 
De SVB is als rechtspersoon ingesteld bij Landsverordening van 29 augustus 1960 (P.B. 1960 no. 154) en is 
belast met de uitvoering van de volgende verzekeringen: 
 
• Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering - P.B. 1960 no. 83; 
• Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering - P.B. 1965 no.194; 
• Landsverordening Ongevallenverzekering - P.B. 1966 no. 14; 
• Landsverordening Ziekteverzekering - P.B. 1966 no. 15; 
• Cessantia-Landsverordening - P.B. 1983 no. 85. 
 
Bij genoemde landsverordeningen wordt geregeld wie verzekerd zijn, tegen welke risico’s genoemde 
verzekeringen dekking verlenen en de totstandkoming van de premie.  
 
Anders dan bij privaatrechtelijke verzekeringen, waar partijen een grote mate van contractsvrijheid hebben, wordt 
het geheel van rechten en plichten voor de verzekerden en voor het uitvoeringsorgaan bij sociale verzekeringen, 
die publiekrechtelijk van aard zijn, in de betreffende landsverordeningen dwingend voorgeschreven. 
 
Het Cessantiafonds is een afzonderlijk rechtspersoon, waarvoor een aparte jaarrekening wordt opgesteld. 

1.3 Sociale Verzekeringen 

Uit het Ziektefonds (ZV) wordt ingevolge de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) aan de 
werknemers beneden de loongrens een tegemoetkoming verleend ter dekking van de geldelijke gevolgen wegens 
hem/haar overkomen ziekte, en een vergoeding van de met de ziekte samenhangende kosten van geneeskundige 
behandeling en verpleging. Onder nader in de wet aangegeven bepalingen zijn ook de gezinsleden van 
werknemers, gewezen werknemers en diens gezinsleden voor ziektekosten verzekerd ingevolge de 
Landsverordening Ziekteverzekering. Voor werknemers bestaat er geen leeftijdsgrens. Gewezen werknemers en 
gezinsleden zijn tot hun 60-jarige leeftijd verzekerd voor geneeskundige behandeling en verpleging, mits zij 
voldoen aan de vereisten genoemd in de Landsverordening Ziekteverzekering.  

Uit het Ongevallenfonds (OV) wordt, ingevolge de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966 no. 14) 
aan de werknemer een tegemoetkoming verleend ter dekking van de geldelijke gevolgen wegens een hem/haar 
overkomen bedrijfsongeval en een vergoeding van de met het ongeval samenhangende kosten van geneeskundige 
behandeling en verpleging. 

Uit het Ouderdomsfonds (AOV) wordt overeenkomstig de bepalingen van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960 no. 83) een pensioen toegekend aan de verzekerde die de leeftijd van 60 jaar 
heeft bereikt. 

Uit het Weduwen- en wezenfonds (AWW) wordt overeenkomstig de bepalingen van de Landsverordening 
Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (P.B. 1965 no. 194) een pensioen uitgekeerd aan de 
weduwe/weduwnaar zolang zij/hij nog geen 60 jaar oud is en aan de na het overlijden van een verzekerde 
man/vrouw nagelaten kinderen tot aan de leeftijd van 15 jaar of tot aan de leeftijd van 25 jaar, in dit laatste 
ingeval indien er sprake is van studerende en/of lichamelijk c.q. geestelijk gebrekkige kinderen.  
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1.4 Ministeriële verantwoordelijkheid 
 
Per 1 januari 2002 heeft de Regering de Landsverordening Organisatie Landsoverheid  
(P.B. 2001 no. 75) ingevoerd. Als gevolg daarvan is de ministeriële verantwoordelijkheid voor de SVB 
neergelegd bij de Minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling. Gedurende het verslagjaar droeg mw. 
drs. J. Theodora-Brewster deze verantwoordelijkheid. 
 
1.5 Raad van Toezicht en Advies 
Het houden van toezicht op het beheer van de SVB en het geven van advies in zaken de SVB betreffende, is 
opgedragen aan de Raad van Toezicht en Advies. De Raad wordt benoemd door de Gouverneur voor de periode 
van drie jaar. 
 
De Raad wordt samengesteld door één vertegenwoordiger uit werknemerskring, één vertegenwoordiger uit 
werkgeverskring, vier vertegenwoordigers uit maatschappelijke groeperingen, anders dan uit werkgevers- en 
werknemerskring, en een voorzitter. 
 
De Raad van Toezicht en Advies bestaat vanaf 27 juli 2004 uit de volgende personen: 
Mevr. Lelia E. Peternella-Pieters Kwiers  Voorzitter 
Dhr. Rudolph J. Eleonora     Secretaris 
Mevr. Patricia Pantophlet     Lid  
Dhr. Edgard V. Lotman      Lid 
Dhr. Pablo A. Cova       Lid 
Dhr. Oscar I. Semerel      Lid  
Dhr. Raynold Wilsoe      Lid 
 
De Raad van Toezicht en Advies heeft in het jaar 2005 twaalf maal vergaderd, in het bijzijn van de directie van 
de SVB. Voorts heeft de Raad gedurende het verslagjaar de eilandgebieden Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius bezocht.  
 
1.6 Directie 
Het beheer van de SVB is opgedragen aan een Directeur, die verantwoordelijk en rekenplichtig is aan de Minister 
van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling.  
In het verslagjaar werd de functie van Directeur bekleed door de heer Drs. Philip J.T. Martis, die samen met de 
heren Drs. Erwin R. Calmes en Drs. François M.C. Simon de Directie van de SVB vormden. 
 
 
2. ORGANISATIE 
 
2.1 Personele aspecten 
Het personeelsbestand bestond aan het eind van het jaar 2004 uit 249 personeelsleden. Gedurende het jaar 2005 
kende de SVB een uitstroom van 8 personeelsleden en een instroom van 27 personeelsleden. Eind 2005 waren er 
bij de SVB 263 personeelsleden werkzaam, een stijging van 14 werknemers vergeleken met het voorafgaande 
jaar.  
De uitbreiding van het personeelsaantal is voornamelijk het gevolg van het onderbrengen van het beheer van het 
Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG) in mei 2005 bij de (directeur) van de SVB en tijdelijke 
krachten bij de afdeling Registratie werkgevers- en werknemers en de afdeling bijzondere opdrachten 
(JuZa/VBO) voor het uitvoeren van (bijzondere) projecten. 
 
2.2 Huisvesting 
In het laatste kwartaal van 2005 is de renovatie van de begane grond van het hoofdgebouw afgerond. Er is een 
aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor de renovatie van de 1e en 2e verdieping  van het hoofdgebouw. 
De uitvoering hiervan zal in 2006 geschieden. 
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2.3 Informatie en communicatie technologie (I.C.T.) 
Na het verhelpen van onvolkomenheden in de aanvankelijke versie, is het nieuwe Pensioensysteem PRIS begin 
2006 operationeel geworden.  
De invoering van de segurocards met foto is medio 2005 succesvol verlopen op Curaçao. Inmiddels is het 
systeem ook op Bonaire operationeel. In de eerste helft van 2006 zal het systeem op de Bovenwinden 
geïntroduceerd worden.  
GOS IV is conform planning geïmplementeerd bij de SVB en de Landsontvanger. Aan het optimaliseren van de 
interface tussen de SVB en de Landsontvanger wordt gewerkt. 
De Windows versie van het Middelkoop systeem voor declaraties van apotheekkosten is geïmplementeerd in de 
eerste helft van 2005.  
De analyse van de functionele wensen en eisen voor een nieuwe AO-controle/loondervingsysteem is conform 
planning afgerond in de tweede helft van 2005. In de tweede helft van 2006 zal de volgende fase aangevangen 
worden, namelijk de ontwikkeling van de programmatuur.   
 
2.4 Communicatie 
Als  servicegerichte en omgevingsbewuste organisatie met een maatschappelijk bijzondere relevante betekenis 
voor onze bevolking, heeft de SVB in het kader van haar 45-jarig bestaan het initiatief genomen om, ten behoeve 
van de diverse doelgroepen, periodiek voorlichtingsrondes te organiseren waarin actuele en toekomstige 
ontwikkelingen worden belicht. Door de aandacht van de media wordt op deze manier ook een bijdrage geleverd 
aan de maatschappelijke opinievorming over sociale zekerheid in onze gemeenschap. Verder zijn er een aantal 
projecten uitgevoerd waarbij alle doelgroepen van de SVB betrokken waren. Deze projecten waren gericht op de 
werkgevers, de werknemers, de zorgverzekeraars, het personeel en het publiek in het algemeen. In de campagne 
en projecten werd bijzondere aandacht besteed aan de minst draagkrachtigen in onze samenleving. 
 
De SVB houdt haar klanten op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de sociale zekerheid. Zo zijn er 
diverse brochures beschikbaar bij de SVB en bij andere publieke instellingen. Daarnaast heeft de SVB haar eigen 
website (www.svbna.an) met informatie over de sociale verzekeringswetten. Gedurende 2005 heeft de SVB 
wederom radioprogramma’s verzorgd op diverse radiostations. 
 
 
2.5 Financiële verhouding met Overheidsinstanties 
Het Land voldoet tot en met heden geheel aan haar verplichtingen uit hoofde van de schuldconversies en de 
ingevolge de Landsverordening Ziekteverzekering door het Land verschuldigde premies.  
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2.6 Controle en Dienstverlening 
In 2005 heeft de afdeling CDV de controles op de naleving van de "wet ketenaansprakelijkheid"  
voortgezet. Op basis van de door de hoofdaannemers ingeleverde "vrijwaringsbrieven" 
(brieven waarin de hoofdaannemers zich vrijwaren van de premie-aansprakelijkheid van hun onderaannemers, 
door alle gegevens met betrekking tot de onderaannemer te verstrekken aan de SVB), heeft de afdeling CDV 
verschillende bouwprojecten bezocht. Aan de hand hiervan werden ook diverse sancties opgelegd. Deze sancties 
hielden niet alleen boetes in. De afdeling Invordering werd aan de hand van de controles tevens in staat gesteld 
om derdenbeslag via de hoofdaannemer te leggen op de onderaannemers. 
 
Verder heeft de afdeling CDV de invalcontroles op het eiland Sint Maarten geïntensiveerd. In het bijzonder 
werden verschillende grote bouwprojecten bezocht met als gevolg dat de werkgevers aldaar over het algemeen 
meer bewust geworden zijn van de plicht, noodzaak en belang om zich te houden aan de sociale 
zekerheidswetgeving. 
 
In 2005 is ook veel aandacht besteed aan de opsporing van verzekerden die voor een lange periode geen seguro 
card zijn komen ophalen, teneinde de integriteit van het verzekerdenbestand zo hoog mogelijk te houden. 
 
De besprekingen met de Stichting Belasting Accountants Bureau over een samenwerking op controlegebied 
(boekencontrole) zijn op gang gebracht. De bedoeling is om in het jaar 2006 te starten met de gezamenlijke 
controles.  
 
2.7 Verhaalsrecht 
Het verhaal van gemaakte kosten in verband met verkeersongevallen en/of bedrijfsongevallen, waarbij derden 
aansprakelijk gesteld kunnen worden is in 2005 voortgezet. Verzekeraars die hun verplichtingen niet wilden 
nakomen werden voor het gerecht gedaagd.  
Voor wat betreft de gerechtelijke procedures werd de SVB in het jaar 2005 in acht rechtszaken in het gelijk 
gesteld en zijn in 9 gevallen een schikking getroffen waarbij de verhaalsrechten volledig zijn betaald. Er zijn in 
2005 totaal 24 zaken aanhangig gemaakt.  
Voor wat betreft de buitengerechtelijke procedures begint zich met name bij de grotere verzekeraars een 
bewustzijn te ontwikkelen, in die zin dat er rekening wordt gehouden met de regresrechten van de SVB. Er is 
echter nog een aantal verzekeringsmaatschappijen dat geen rekening wenst te houden met de rechten van de SVB, 
waarbij de schadeafhandeling met hen moeizaam verloopt. Onderdeel van de buitengerechtelijke aanpak is om de 
verzekeraars zoveel mogelijk complete en gestructureerde vorderingen aan te leveren, waarmee de beoordeling 
en verwerking van de vorderingen versoepeld kunnen worden. 
 
 
2.8 Registratie Werkgevers en Werknemers 
De afdeling Registratie Werkgevers en Werknemers, heeft in 2005 diverse projecten gestart en met een goed 
einde volbracht. 
Zo is per 20 juni 2005 de gepersonificeerde segurokaart ingevoerd op Curaçao en op 7 november 2005 ingevoerd 
op Bonaire. Het voornemen is om in de eerste helft van 2006 de introductie op de Bovenwinden te realiseren. 
Ook worden diverse nadere analyses gepleegd op het bestand waarbij, met aanscherping van de procedures en 
controles bij de balie (versterkt door controles van de buitendienst), werd bewerkstelligd dat het bestand een 
grotere integriteit vertoonde. Dit proces zal in 2006 voortgezet worden. 
Er wordt continu aandacht besteed aan de cliëntenservice. Zo is meer personeel ingezet bij de balies, teneinde de 
wachttijden te verkorten. Voor wat betreft de immigrantenproblematiek is contact gezocht met andere actoren op 
dit terrein zoals de Vreemdelingendienst en het  Kabinet van de Gezaghebber, waarbij initiële werkafspraken zijn 
gemaakt en een op te richten projectgroep nadere oplossingen zal uitwerken.  
 
2.9 Arbeid & gezondheid 
In 2005 heeft  de afdeling Arbeid en Gezondheid (A&G) een eerste stap gezet in de overgang van het 
verzuimspreekuur op basis van het claimmodel naar het begeleidingsmodel. Na intensieve voorbereidingen, is de 
erkende beroepsopleiding tot specialist sociaal geneeskundige/verzekeringsgeneeskundige in maart 2005 van start 
gegaan. 
 
  



 

blz.  7

De opleiding tot geregistreerde verzekeringsarts van de Controlerende Geneesheren van de SVB is  
opgezet in samenwerking met de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) en de  
SVb Aruba, met medewerking van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). In totaal nemen 13 basisartsen  
van de Nederlandse Antillen en Aruba (waaronder 5 van de SVB N.A.) deel aan de opleiding. De opleiding 
verloopt naar genoegen.  
De huidige structuur voor de  opslag van loondervinggegevens is complex. In 2005 heeft een vooronderzoek naar 
een nieuwe aanpak voor AO-controle en Loonderving plaatsgevonden, resulterende in een ‘Analyse wensen en 
eisen AO-controle en loonderving bij de SVB’. Dit zal in 2006 nader uitgewerkt worden in een functioneel model 
voor de bouw van een nieuw systeem. 
 
2.10 Zorgaanbieders 
Met de klinieken op Bonaire en Sint Maarten is geen overeenstemming bereikt over de hoogte van een 
budgetafspraak voor de honorering voor de door hun verleende zorg aan SVB verzekerden. Voorstellen van de 
SVB voor beperkte budgetverhogingen, gebaseerd op historische declaratie cijfers zijn niet geaccepteerd door de 
instellingen. De instellingen volharden in hun standpunt voor particuliere tarieven. De Commissie Vaststelling 
Budget Zorginstellingen is er niet uitgekomen, voornamelijk doordat geen der beide instellingen extern 
gevalideerde cijfers kon aanleveren aan de Commissie. Inmiddels heeft de Fundashon Mariadal in december 2005 
de gecontroleerde jaarrekeningen over de jaren 2003 en 2004 opgeleverd.  
 
De SVB heeft de Minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling bericht dat de huidige gang van zaken 
rondom medische uitzendingen, waarbij de Minister van Volksgezondheid in gevallen van “levensbedreigende” 
situaties medische uitzendingen buiten de N.A. goedkeurt ondanks het feit dat dit binnen het kader van de 
Landsverordening Ziekteverzekering niet geoorloofd is en de premiestelling daarop niet berekend is, niet 
voortgezet kan worden. De SVB blijft aandringen op een aanpassing van artikel 4 van de Landsverordening 
Ziekteverzekering en een daarmee samenhangende premieverhoging opdat daar waar nodig medische 
uitzendingen op een wettelijk geoorloofde, verantwoorde en gestructureerde wijze kunnen plaatsvinden, zo niet 
dat bij het uitblijven van een wetsaanpassing goedkeuringen voor medische uitzendingen stopgezet worden. 
 
De LAR rechter heeft zich onbevoegd verklaard in het geschil van de huisartsenvereniging tegen de Minister 
vanVolksgezondheid inzake de indexering van de abonnementstarieven, zoals neergelegd in het Medisch Tarief 
Sociale Verzekeringen 2001. De huisartsenvereniging overweegt  een andere rechtsingang.  
Veder heeft de WIMA  (Windward Islands Medical Association) een kort geding aangespannen tegen de SVB 
inzake bestandmutaties. Naar het de WIMA voorkomt worden verzekerden onterecht afgevoerd van de lijst 
verzekerden per huisarts en eist de WIMA een specificatie van de reden van afvoer per verzekerde. De SVB heeft 
reeds aangegeven dat het laatste thans technisch binnen de huidige systemen niet (geautomatiseerd) mogelijk is. 
Het inschrijvingsprogramma zal daartoe aangepast moeten worden. Alle mogelijke redenen van het niet meer 
verzekerd zijn dienen gecodeerd te worden (inclusief mogelijke combinaties) en de programmatuur zal aangepast 
moeten worden om bij mutaties automatisch de reden op te geven bij het uitdraaien van de kwartaal lijsten bij de 
betaling van het abonnementshonorarium aan de huisartsen. 
 
Met de huisartsenvereniging (CHV) is in het voorjaar van 2005 een convenant afgesloten, waarbij bij de SVB 
ingeschreven huisartsen verplicht worden zich 40 uur per jaar na te scholen (in 2005 10 uur, waarna een jaarlijkse 
stijging met 10 uur tot 40 uur per jaar). Hiermede wordt beoogd de kwaliteit en de doelmatigheid van de 
(huisartsen)zorg te bevorderen. 
 
Bij Landsbesluit van de 18e november 2005 (P.B. 2005, no. 92) tot wijziging van het Landbesluit Medisch Tarief 
Sociale Verzekeringen is het vergoedingensysteem voor door apotheken af te leveren geneesmiddelen in het 
kader van de Landsverordeningen Ziekteverzekering en –Ongevallenverzekering gewijzigd. In plaats van de 
procentuele dispenseerloon als een procentuele marge op de inkoopprijs, is een nominale vergoeding van NAf. 
7,- per receptregel geïntroduceerd. Hiermede wordt de positieve correlatie tussen de hoogte van de inkoopprijs 
van de apotheken en de bruto marge van de apotheken, zoals die bij een procentuele mark-up bestaat, verbroken 
en wordt het dispenseerloon losgekoppeld van de hoogte van de inkoopprijs van geneesmiddelen. De datum van 
inwerkingtreding van de nominale receptregelvergoeding is in het Landsbesluit gesteld op 1 april 2006. Daartoe 
zullen de nodige aanpassingen in het Middelkoop farmacie declaratie controlesysteem aangebracht moeten 
worden. 
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2.11 Landsverordening Administratieve Rechtspraak 
 
De Landsverordening houdende regels betreffende de administratieve rechtspraak (Landsverordening 
administratieve rechtspraak) P.B. 2001, no. 79 is op grond van de Invoeringslandsverordening administratieve 
rechtspraak (P.B. 2001, no. 80) in werking getreden op 1 december 2001.  
De totstandkoming van de Landsverordening administratieve rechtspraak (hierna te noemen: Lar) heeft tot 
gevolg, dat er één algemene regeling voor de administratieve rechtspraak is ontstaan, met uitzondering van de 
belastingrechtspraak en ambtenarenrechtspraak. 
 
Hieronder wordt een beknopt overzicht van de resultaten van de werkzaamheden van de commissies 
weergegeven.  
 
In 2005 zijn er 115 bezwaarschriften behandeld. Van de mogelijke beroepschriften, die bij het Gerecht ingediend 
hadden kunnen worden voor wat betreft door de SVB genomen beslissingen in 2005, zijn er tot nu toe 9 gevallen 
bij het Gerecht binnengekomen.  
 
In 36 gevallen is de beslissing van de SVB gehandhaafd, terwijl in 4 gevallen sprake was van een fictieve 
weigering. Van de indieners van bezwaarschriften hebben 12 het verzoek toegekend gekregen. In 1 geval is het 
verzoek van klager gedeeltelijk toegekend. Zes van de klagers zijn niet-ontvankelijk verklaard. In 11 gevallen is 
het bezwaarschrift ingetrokken en in 45 gevallen is er nog geen beslissing genomen (dit mede in verband met 
bezwaarschriften die aan het eind van het verslagjaar 2005 zijn ingediend).  
De meeste bezwaren (37 gevallen van de 115) hadden betrekking op kortingspercentages met betrekking tot de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering. Daarna volgen 27 gevallen welke betrekking hadden op de 
Landsverordening Ziekteverzekering. Er waren 24 gevallen die betrekking hadden op zowel de Landsverordening 
Ziekteverzekering als de Landsverordening Ongevallenverzekering.  
Opvallend is de toename (4 naar 24) van het aantal bezwaren betrekking hebbende op opgelegde aanslagen. 
 
Voorts waren er 10 gevallen die betrekking hadden op de Landsverordening Algemene Weduwen- en 
Wezenverzekering. Er waren 5 gevallen die betrekking hadden op beslissingen die verband houden met de 
Landsverordening Ongevallenverzekering en  3 gevallen met betrekking tot de Cessantia-landsverordening. 
 
Opmerkelijk is dat van de 115 bezwaarschriften, slechts 9 belanghebbenden na de bezwaarschriftprocedure een 
beroep hebben aangetekend bij het Gerecht. Dit heeft te maken met het feit dat na de heroverweging de beslissing 
op bezwaar beter gemotiveerd wordt.  
Gesteld kan worden dat het instellen van een bezwaarschriftenprocedure zijn nut heeft bewezen. Zo mogelijk 
wordt een gang naar de rechter voorkomen en mocht een bezwaar desalniettemin door een beroep worden 
gevolgd, dan is er in elk geval het voordeel dat het geschil duidelijker en scherper omlijnd aan de rechter kan 
worden voorgelegd.   
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Resultaten ZV/OV-fondsen (in NAf.x 1.000)
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3. FONDSEN 
 
3.1 Ziekte- en Ongevallenfonds 
 
3.1.1 Algemeen 
Uit het Ziektefonds (ZV) wordt ingevolge de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966 no. 15) aan de 
werknemer een tegemoetkoming verleend ter dekking van de geldelijke gevolgen wegens hem/haar overkomen 
ziekte en een vergoeding van de met de ziekte samenhangende kosten van geneeskundige behandeling en 
verpleging. Sedert 1996 zijn ook gezinsleden van werknemers, gewezen werknemers en diens gezinsleden (onder 
bepaalde voorwaarden) verzekerd voor ziektekosten. 
 
Uit het Ongevallenfonds (OV) wordt ingevolge de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966 no. 14) 
aan de werknemer een tegemoetkoming verleend ter dekking van de geldelijke gevolgen wegens een hem/haar 
overkomen bedrijfsongeval en een vergoeding van de met het ongeval samenhangende kosten van geneeskundige 
behandeling en verpleging.  
 
 
3.1.2 Resultaten ZV- en OV-fonds  
Het resultaat van de ZV- en OV-fondsen is in vergelijking met 2004 verbeterd met ca. NAf 8,1 mln. Dit is onder 
andere enerzijds het gevolg van een stijging van de premiebaten met ca. NAf 9,9 mln. en anderzijds een 
stabilisatie van de medische kosten ten laste van de ZV/OV-fondsen. De stijging van de medische kosten in het 
verslagjaar bedroeg slechts 0,5% (Naf 0,6 mln.). Aan de stijging van de farmaciekosten gedurende de afgelopen 
jaren met circa 4 mln. per jaar lijkt, door de inzet van meerdere beheersinstrumenten, een halt te zijn toegeroepen. 
In het verslagjaar is de ‘trend’ teruggedraaid en zijn de farmaciekosten gedaald met ca. 3,7 mln.  Gesteld kan 
worden dat de SVB de medische kosten  redelijk heeft beheerst.   
Het gezamenlijke resultaat  van de ZV/OV-fondsen is omgeslagen van een tekort van ca. NAf 22,6 mln. in het 
jaar 2001 naar een overschot van ca. NAf 6,2 mln. in 2005. 
 
Een grafische weergave van het resultaat van de  ZV/OV-fondsen over de afgelopen 6 jaren is in het 
onderstaande weergegeven. 
 

Een stringente invordering, beheersing van de medische kosten en de formalisering per 1 mei 2002 van alle 
vorderingen van het ZV-fonds op de Overheid in een obligatielening van NAf 337.889.552 met een looptijd van 
10 jaar en een rente van 7,5% per jaar, hebben uiteindelijk geleid tot een beperkt overschot na jarenlange 
aanzienlijke tekorten in de ZV/OV-fondsen. Hoewel de fondsen gezamenlijk een beperkt overschot vertonen, 
blijft voorzichtigheid geboden, aangezien de medische kosten (wereldwijd) de neiging hebben om structureel te 
blijven stijgen. 
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Een grafische weergave van de dotatie aan de wettelijke reserves en de financieringsbaten en -lasten  
van het ZV/OV-fonds over de afgelopen 10 jaren is als volgt: 

3.1.3 Uitkeringen 
Zoals reeds gesteld zijn de medische kosten die ten laste van het ZV/OV-fonds komen in het verslagjaar 
gestabiliseerd en met slechts ca. NAf 0,6  mln.  gestegen, zijnde een stijging van ca. 0,5% vergeleken met het 
voorafgaand jaar. Het gemiddelde aantal ZV-verzekerden is in 2005 ten opzichte van 2004 nagenoeg gelijk 
gebleven. De belangrijkste mutaties in de kosten per zorggebied in duizenden Antilliaanse guldens ten opzichte 
van het jaar 2005 zijn in onderstaand tabel weergegeven:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na een jarenlange stijging met Naf. 4 mln. per jaar zijn de apotheekkosten in 2005 gereduceerd met Naf. 3,7 mln. 
mede dankzij de inzet van meerdere beheersinstrumenten op dit terrein, waaronder het verplicht voorschrijven op 
stofnaam, vergoeding van het minst kostbare preparaat bij onderling gelijkwaardige middelen, bedongen 
kortingen bij enkele apotheken, het continu verschaffen van spiegelinformatie aan zorgaanbieders en gesprekken 
met de ‘top-tien’ grootste voorschrijvers teneinde hun voorschrijfgedrag nader te analyseren en waar mogelijk in 
te perken.  
 
Voor wat betreft de kliniekzorg staat de SVB een integratie van de medisch specialisten in de kliniek voor. 
Hopelijk zal op dit punt in het jaar 2006 vooruitgang geboekt kunnen worden met de recente wijzigingen in de 
topstructuur van het St. Elisabeth Hospitaal en naar de SVB hoopt de introductie van de Landsverordening op de 
Instellingen in de gezondheidszorg. Met aanpassingen in de structuur van de tweede en derde lijnszorg kunnen 
aanzienlijke efficiency winsten behaald worden, waardoor een betaalbare zorg van nog betere kwaliteit 
gewaarborgd kan worden. 
 
Tarieven & kostenniveau gezondheidszorg 
Ondanks de alom geuite wens tot kostenbeheersing en –reductie in de zorg, blijft er een opwaartse druk bestaan 
op de tarieven en budgetten in de gezondheidszorg. De discussie betreffende tarieven blijft de nodige 
inspanningen vergen. Wat hierbij opvalt is dat bepaalde overheidsinstanties toch meerdere tariefsverhogingen 
blijven toekennen, hetgeen niet strookt met de alom geuite wens tot kostenreductie in de zorg en onmiskenbaar 
leidt tot een hoger uitgavenniveau in de gezondheidszorg. Het behoeft geen betoog dat bij de huidige 
premiestelling (die gebaseerd is op de huidige tarieven) en de  financiële situatie van de fondsen, er geen     
  tariefsverhogingen kunnen worden toegekend, zonder dat daarbij tegelijkertijd een overeenkomstige 
  aanpassing van de premie plaatsvindt.     

Mutatie stijging t.o.v. voorafgaand jaar 
In NAf. X 1.000     

Intramurale 
Instellingen 

stijging  NAf. 1.196     2,7% 

Apotheken daling  NAf. -3.722   -9,9% 
Overige stijging NAf. 3.102   4,8% 
TOTAAL  NAf. 576     0,5% 

in NAf. x 1.000

(2.199)

13.257

(5.678)(7.232)
(5.197) (7.248) (6.625) (3.548) (1.850) (3.156) (1.990)

(10.508)

(15.404)
(13.711)

(14.430)

6.387 7.781

(14.584)

(20.700)

(3.437)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Dotatie wettelijke reserves Financiële baten/(lasten)
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3.1.4 Premieresultaten 
De premie-inkomensgrens voor de sociale verzekeringen bedroeg gedurende het verslagjaar NAf 46.847,-. 
 
Voor de ziekteverzekering gold in 2005 dat werknemers met een looninkomen beneden de loongrens van NAf 
3.904,- per maand (2004: NAf 3.843,-) verzekerd waren. Voor de ongevallenverzekering zijn alle werknemers, 
zoals omschreven in de Landsverordening Ongevallenverzekering (exclusief ambtenaren en eigen-risico-dragers), 
ongeacht het inkomen, verzekerd. De premies zijn verschuldigd over het looninkomen tot aan de loongrens.  
 
Het premiepercentage voor de ziektekosten en loonderving verzekering bedraagt voor de werkgevers 8,3% van 
het loon en voor de werknemers 2,1% van het loon. Het Land draagt ten behoeve van het meeverzekeren van de 
gezinsleden van de werknemers bij met 2,1%. De premie voor de verzekering van gewezen werknemers inclusief 
hun gezinsleden, bedraagt 4,2% van het laatstgenoten loon, welke premie  eveneens gedragen wordt door het 
Land.  
De premie voor de ongevallenverzekering is afhankelijk van de gevarenklasse waarin het bedrijf is ingedeeld. Het 
varieert van 0,5% tot 5% van het loon en wordt gedragen door de werkgever. 
 
Het totaalbedrag aan premiebaten (ZV en OV) bedroeg in 2005 NAf. 170,1 mln. vergeleken met NAf. 160,2 mln. 
in het jaar 2004, een stijging van ca. 9,9 mln. (6,2%). 
 
De premiebaten ZV/OV in verhouding tot de uitkeringen was 111,4% voor het jaar 2005 en 110,3% voor het jaar 
2004. 
 
Hieronder zijn de premiebaten- en uitkeringen ZV/OV over de afgelopen 5 jaren grafisch weergegeven: 
 

121.445

142.325
130.119

150.452

138.020

150.940
145.287

160.226
147.993

170.127

2001 2002 2003 2004 2005

Premiebaten en Uitkeringen ZV- en OV-fonds (in NAf. x1.000) uitkering
premie
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3.1.5 GESELECTEERDE FINANCIËLE GEGEVENS ZV- EN OV-FONDS 
Vergelijking 
2005-2004 

 

 

(in Antilliaanse guldens x 1.000, tenzij anders vermeld 
2001 2002 2003 2004 2005 

NAf. In %

Premiebaten ZV 122.327 129.527 130.627 142.062 150.411 8.349 5,9%
Premiebaten OV 19.998 20.925 20.314 18.165 19.715 1.550 8,5%
 142.325 150.452 150.941 160.227 170.126 9.899 6,2%
Boetebaten ZV 617 968 739 1.220 739 (481) -39,4%
Boetebaten OV 154 217 166 250 158 (92) -33,8%
Totaal ZV/OV 143.096 151.637 151.846 161.697 171.023 9.326 5,8%
   
Premieloongrens (in NAf.) 44.288 45.100 45.427 46.114 46.847 733 1,6%
   
Intramurale instellingen 38.022 42.572 42.336 44.346 45.542 1.196 2,7%
Apotheken 24.742 28.847 32.987 37.564 33.842 -3.722 -9,9%
Huisartsen 12.605 13.177 13.260 12.602 12.164 -438 -3,5%
Specialisten 12.048 12.364 14.227 14.055 14.810 755 5,4%
Laboratorium 6.501 6.712 7.336 6.900 7.767 867 12,6%
Paramedici/verloskundigen/alternatieve geneeskunde 3.675 3.480 4.157 4.442 4.476 34 0,8%
Tandheelkunde 322 252 422 482 331 -151 -31,3
Medische uitzending 2.435 3.607 3.246 3.246 3.246 – 0,0%
Overige 2.842 2.565 2.311 3.929 5.913 1.984 50,5%
   
Medische kosten ZV 103.165 113.551 120.169 127.566 128.091 525 0,4%
Medische kosten OV 27 25 113 90 141 51 56.7%
Totaal medische kosten ZV/OV 103.192 113.576 120.282 127.656 128.232 576 0,5%
   
Ziekengeld ZV 14.719 13.332 14.001 14.008 15.612 1.604 11,5%
Ziekengeld OV 3.534 3.211 3.737 3.623 4.149 526 14,5%
Totaal Ziekengeld ZV/OV 18.253 16.543 17.738 17.631 19.761 2.130 12,1%
   
Uitkeringen ZV 117.884 126.883 134.170 141.574 143.703 2.129 1,5%
Uitkeringen OV 3.561 3.236 3.850 3.713 4.290 577 15,5%
Totale uitkeringen ZV/OV 121.445 130.119 138.020 145.287 147.993 2.706 1,9%
% Uitkeringen op premiebaten ZV/OV 85% 86% 91% 90% 88% – – 
   
Resultaat premiebaten minus uitkeringen 21.651 21.518 13.826 16.410 23.030 6.620 40,3%
Doorberekende administratiekosten (20.818) (20.175) (19.827) (20.858) (22.633) (1.775) (8,5%
Tariefaanpassing abonnementshonorarium huisartsen – – (1.975) – – – –
Medische kosten uit hoofde van tariefsaanpassing – – – (526) (5.254) (4.728) 898,9%
Doorberekende duurtetoeslag – (1.583) (615) (2.928) – 2.928 100%
Overige baten/(-lasten) 777 2.188 (280) 270 (12) (282) (4,4%)
(Negatieve)/Positieve resultaat vóór financiële baten en -
lasten en vóór dotatie wettelijke reserve 1.610 1.948 (8.871) (7.632)

 
(4.869) 

 
2.763 36,2%

   
Financiële baten (-lasten) (20.700) (3.437) 6.369 7.738 13.257 5.519 71,3%
(Neg.)/Pos. resultaat vóór dotatie wettelijke reserve (19.090) (1.489) (2.502) 106 8.388 8.282 78,1%
   
Dotatie wettelijke reserve (3.548) (1.850) (3.156) (1.990) (2.199) 209 10,5%
Overschot/(tekort) lopend jaar (22.638) (3.339) (5.658) (1.884) 6.189 8.073 428,5%
   
Overboeking naar schommelfonds OV - - - 6.189 -6189 100%
   
Aantal ZV-verzekerden per ultimo boek jaar 100.495 99.487 104.164 94.445 94.543 98 0,1%
   
Gemiddeld aantal ZV-verzekerden over het jaar 99.414 105.564 104.122 98.839 94.310 -4.529 -4,6%
Gemiddelde medische kosten per ZV-verzekerde (in NAf.) 1.03773 1.07566 1.15411 1.29064 1.35969 69,05 5,35%
Vergelijking gemiddelde medische kosten in percentage -3,12% 3,66% 7,29% 11,8% 5,35%  
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3.2 Ouderdoms- en Weduwen- en Wezenfond 
 
3.2.1 Algemeen 
Uit het Ouderdomsfonds (AOV) wordt ingevolge de bepalingen van de Landsverordening  
Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960 no. 83) een pensioen toegekend aan de verzekerde die  
de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt.  
 
Uit het Weduwen- en Wezenfonds (AWW) wordt ingevolge de bepalingen van de Landsverordening Algemene 
Weduwen- en Wezenverzekering (P.B. 1965 no. 194) een pensioen uitgekeerd aan de weduwe/weduwnaar zolang 
zij/hij nog geen 60 jaar oud is, en aan de kinderen van de overleden verzekerde. Voor de wezen in de leeftijd van 
15 tot en met 24 jaar geldt dat recht bestaat ingeval er sprake is van studerende en/of lichamelijk c.q. geestelijk 
gebrekkige kinderen. 
 
3.2.2 Premiebaten 
Ten behoeve van  het Ouderdomsfonds geldt een premiepercentage van 10% (5,5% werkgevers en 4,5% 
werknemers). Voor het Weduwen- en Wezenfonds geldt een premiepercentage van 1% gelijkelijk verdeeld over 
werkgevers en werknemers. De premie wordt geheven tot aan de premie-inkomensgrens, als maximum bedrag 
voor inhouding.  

 
Nadat in 2002 de SVB in samenwerking met de Landsontvanger is overgegaan tot inning en invordering van de 
AOV/AWW-premies op Curaçao, is dit in 2003 op Bonaire en op de Bovenwinden gebeurd.  
Overeengekomen werd dat voor Curaçao de inning en invordering van de premies over de perioden tot en met 
december 2001, in handen blijft van de Landsontvanger. Voor Bonaire en de Bovenwinden was dit januari 
respectievelijk februari 2003.  
Zowel de premiebaten van het AOV-fonds als die van het AWW-fonds zijn in 2005 met ca. 9% gestegen 
(respectievelijk 17,4 mln. en 1,7 mln.) ten opzichte van het jaar 2004.   
 
 
3.2.3 Pensioenuitkeringen 
In het verslagjaar zijn de controle acties voortgezet, waarbij gecontroleerd werd op de rechtmatigheid van de 
pensioenuitkeringen op de diverse Antilliaanse eilanden. Naar aanleiding van de resultaten zijn er 
terugvorderingacties op gang gezet. 
 
Vanaf 1996 is er geen onderscheid meer tussen het gehuwd en ongehuwd ouderdomspensioen. Het basispensioen 
bedroeg in 2005 NAf.536 per maand (2004: NAf.528). Het basis toeslagbedrag bedroeg in 2005 NAf.368 (2004: 
NAf. 362) per maand. 
 
Het aantal AOV-trekkers, inclusief geblokkeerden en toeslagtrekkers bedroeg per 31 december 2005  39.446 
(ultimo 2004: 38.860) zijnde een stijging van 1,5%. Het aantal AWW-trekkenden inclusief geblokkeerden per 31 
december 2005 bedroeg 4.254 (ultimo 2004: 4.326) zijnde een daling van 1,7%. Samen met de uitkering van 
december, ontvingen de ouderdomspensioengerechtigden een kerstuitkering gelijk aan 100% van hun normale 
uitkering.  
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Een grafische weergave van de uitkeringen over de afgelopen 5 jaren voor het AOV- en het 
AWW-fonds is als volgt. 

 

 
Het is alom bekend dat de vergrijzing een bedreiging vormt voor pensioenfondsen. Het AOV ouderdomsfonds 
vormt daar geen uitzondering op. De uitkeringen vertonen een jaarlijks gestadige stijging. De jaarlijkse stijging van 
het aantal uitkeringsgerechtigden samenhangende met de vergrijzing, tezamen met de jaarlijkse indexering van de 
uitkeringen, leiden bij ongewijzigd beleid tot een steeds verdere verslechtering van de situatie van het fonds. 
Indien er geen maatregelen getroffen worden, dan zal dit zonder twijfel leiden tot een deconfiture van het AOV-
fonds. Het is aan te bevelen dat de overheden tijdig de nodige instrumenten inzetten, teneinde de reeds voorziene 
tekorten in het AOV-fonds en daarmee de onbetaalbaarheid van uitkeringen te voorkomen. 
Recent hebben zich reeds enkele commissies over deze problematiek gebogen. De Commissie Leefbaar Ouderdom 
onder voorzitterschap van  mr. Jaime Saleh heeft haar rapport in juli 2004 uitgebracht aan de Regering van de 
Nederlandse Antillen en daarin enkele aanbevelingen gedaan. In maart 2005 heeft ook de Commissie versterking 
financiële positie pensioenfondsen haar rapport uitgebracht, met daarin enkele aanbevelingen. Daarnaast heeft ook 
de SVB, de laatste jaren op een steeds indringender wijze, aan de verantwoordelijke minister(s) aanbevelingen 
doen toekomen om maatregelen te treffen om de gevolgen van de vergrijzing op te kunnen vangen om daarmee de 
duurzaamheid van het AOV-fonds te kunnen waarborgen. Het is nu zaak dat zo spoedig mogelijk een of meerdere 
van deze aanbevelingen daadwerkelijk worden overgenomen en middels aanpassingen van wetgeving 
geïmplementeerd worden. Het is van groot belang om tijdig in te spelen op de voorziene vergrijzing en niet te 
wachten totdat de crisis zich voordoet. 
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3.2.4 Geselecteerde financiële gegevens AOV- en AWW-fonds 
 

Vergelijking 
2005-2004  2001 2002 2003 2004 2005 

NAf. In % 
(in Antilliaanse guldens x 1.000, tenzij anders vermeld)    
  
Premiebaten AOV 158.906 192.767 193.868 186.515 203.936 17.421 9,3%
Premiebaten AWW 15.891 19.277 19.387 18.651 20.394 1.743 9,3%
 174.797 212.044 213.255 205.166 224.330 19.164 -3.8%

Boetebaten AOV 1.032 1.123 813 1.427 842 -585 -41,1%
Boetebaten AWW 103 112 81 143 84 -59 -41,3%
Totaal AOV/AWW 175.932 213.279 214.149 206.736 225.256 18.520 9,0%
  
% Stijging/(daling) in premiebaten t.o.v. voorgaand jaar -3,6% 21,3% 0,6% -3,8% 9,0% – –
  
Premieloongrens (in NAf.) 44.288 45.100 45.427 46.114 46.847 733 1,6%
  
Pensioenuitkeringen AOV 180.592 188.610 196.901 206.910 218.627 11.717 5,7%
Pensioenuitkeringen AWW 12.986 13.013 13.464 13.436 13.895 459 3,4%
Totale uitkeringen AOV/AWW 193.578 201.623 210.365 220.346 232.522 12.176 5,5%
% Stijging in uitkeringen 9,1% 4,2% 4,3% 4,7% 5,5% – –
  
  
Resultaat premiebaten minus uitkeringen  (17.646) 11.656 3.784 (13.610) (7.266) 6.344 46,6%
Doorberekende administratiekosten (4.364) (4.421) (4.560) (5.160) (5.635) (475) -9,2%
Doorberekende duurtetoeslag - (377) (150) (770) – 770 100%
Overige baten/(lasten) 3.389 177 511 4 848 844 211%
(Negatieve)/Positieve resultaat vóór financiële baten en 
-lasten en vóór dotatie wettelijke reserve (18.621) 7.035 (415) (19.536)

 
(12.053) 7.483 38,3%

  
Financiële baten (-lasten) 30.122 28.658 30.071 30.286 25.080 -.5.206 -17,2%
Positief resultaat vóór dotatie wettelijke reserve 11.501 35.693 29.656 10.750 13.027 2.277 21,2%
  
Dotatie wettelijke reserve (4.595) (4.461) (4.417) (4.693) (5.508) -815 17,4%
Overschot lopend jaar 6.906 31.232 25.240 6.057 7.519 1.462 24,1%
  
Overboeking naar/(van) schommelfonds AOV (6.395) 14.163 5.275 (11.782) (12.233) -451 -3,8%
Overboeking naar schommelfonds AWW 13.300 17.069 19.965 17.839 19.752 1.913 10,7%
  
Aantal AOV-trekkers per 31 december1) 34.601 35.718 37.168 38.860 39.446 586 1.5%
Gemiddeld aantal AOV-trekkers over het jaar 34.763 35.147 36.365 37.783 39.618 1.835 4,9%
  
Gem. uitkering per AOV-trekker per jaar (in NAf.) 5.195 5.366 5.415 5.476 5.518 42 0,8%
  
Aantal AWW-trekkers per 31 december2) 4.286 4.246 4.257 4.326 4.254 -72 -1,7%
Gemiddeld aantal AWW-trekkers over het jaar 4.239 4.271 4.285 4.259 4.308 49 1,2%
 
Gem. uitkering per AWW-trekker per jaar (in NAf.) 3.063 3.047 3.142 3.155 3.225 70 2,2%
 
 
1) Inclusief geblokkeerden en toeslagtrekkers 
2) Inclusief geblokkeerden
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3.3 Overige geselecteerde financiële gegevens van SVB gecombineerd 
 

Vergelijking 
2005-2004  2001 2002 2003 2004 2005 

NAf. In % 
(in Antilliaanse guldens x 1.000, tenzij anders vermeld    
  
Totale premiebaten  316.995 362.496 364.195 365.393 394.456 29.063 8,0%
Totale boete-opbrengsten 2.025 2.410 1.786 3.035 1.824 -1.211 -39,9%
Totale uitkeringen (315.023) (331.743) (348.385) (365.633) (380.515) -14.882 4,1%
Resultaat 3.997 33.163 17.596 2.795 15.765 12.970 464%
   
Personeelskosten 17.135 16.718 17.188 18.590 20.172 1.582 8,5%
Huisvestingskosten 2.135 1.759 1.568 1.570 1.594 24 1,5%
Algemene kosten 3.556 3.562 3.420 3.926 4.642 716 18,2%
Afschrijvings- en overige kosten 2.355 2.556 2.211 1.932 1.860 -72 -3,7%
Totale administratiekosten 25.181 24.595 24.387 26.018 28.268 2.250 8,6%
   
Tariefaanpassing abonnementshonorarium huisartsen – – (1.975) – – – –
Medische kosten uit hoofde van (tariefs)aanpassingen 
voorgaande jaren – – – (526)

 
(5.254) 

 
-4.728 -898,9%

Financieringsbaten 9.422 25.221 36.441 38.025 38.337 312 0,8%
Dotatie wettelijke reserves (8.143) (6.310) (7.573) (6.683) (7.707) -1.024 -15.3%
Voorziening duurtetoeslag – (1.960) (765) (3.698) – 3.698 100%
Overige opbrengsten 4.173 2.374 245 278 835 557 200,4%
Saldo overschot/(tekort)  (15.732) 27.893 19.582 4.173 13.708 9.535 228,5%
   
Overboeking naar schommelfondsen (6.906) (31.232) (25.240) (6.057) (13.708) -7.651 126,3%
Mutatie nog te dekken tekorten ZV-fonds (22.638) (3.339) (5.658) (1.884) – 1.884 100%
   
Personeelsbestand in aantallen 243 231 245 249 263 19 7,6%
   
Kasstroom uit/(ten behoeve van) operationele activiteiten (6.485) 55.453 29.020 32.325 8.941 -23.384 -72,3%
Kasstroom uit/(ten behoeve van) investeringsactiviteiten 13.755 (308.991) (34.342) (30.228) (12.787) 17.441 -57,7%
Kasstroom uit/(ten behoeve van) financieringsactiviteiten (1.448) 258.770 17.172 6.425 (995) -7.420 -115,5%
Toename/(afname) liquide middelen 5.822 5.232 11.850 8.522 (4.841) -13.363 -156,8%
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4. VOORUITZICHTEN 
 
De zorgsector blijft nauwlettende aandacht vergen. Alhoewel het gelukt is om de substantiële tekorten 
van het ZV/OV-fonds terug te dringen, is efficiencyverhoging van ons zorgstelsel een must ten 
einde de gezondheidszorg in onze gemeenschap  betaalbaar en toegankelijk te kunnen houden, ook in de toekomst. 
De instrumenten teneinde de efficiency van ons zorgstelsel te verbeteren zijn door talloze commissies aangereikt 
en dienen veelal middels wettelijke aanpassingen geïntroduceerd te worden. Naar het de SVB voorkomt, vordert 
het proces van herstructurering van ons zorgstelsel niet snel genoeg.  
 
Nu de kosten van farmacie door de SVB beheerst lijken te zijn, zal de grootste uitgavencategorie, te weten kliniek- 
en medisch specialistische zorg, meer aandacht kunnen krijgen.  Bij het verder uitblijven van de introductie van de 
wet Instellingen in de gezondheidszorg zal het streven van de SVB zijn om voor de medisch specialistische 
zorgverlening, het medewerkendeschap bij de SVB slechts toe te kennen langs de lijnen van de concept Wet op de 
Instellingen in de gezondheidszorg. Het medewerkendeschap wordt in deze explicieter dan tot nu toe gekoppeld 
aan de binding met een kliniek, waarbij de kliniek voor de desbetreffende zorgaanbieder declareert. Op deze wijze 
wordt getracht de totstandkoming van een geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf, dat reeds jaren op zich laat 
wachten, en dat zowel de doelmatigheid als de kwaliteit van de zorg ten goede komt, te bevorderen. 
 
In 2006 zal het preventiebeleid van de SVB nader uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Het concept 
beleidsdocument is gereed en (kleine) onderdelen daarvan zijn reeds geïmplementeerd. 
 
Bij het uitblijven van nadere structurele maatregelen ter verhoging van de efficiency van ons zorgstelsel, zal het  
ZV-fonds moeilijk beheersbaar blijven. De SVB heeft reeds vele  kostenbeheersingsinstrumenten die zij als 
uitvoeringsorgaan ‘autonoom’ kan invoeren geïmplementeerd (bijvoorbeeld generiek voorschrijven, 
spiegelinformatie, stringent machtigingenbeleid etc.), teneinde zoveel mogelijk te trachten de fondsen gezond te 
houden. Echter, vele efficiencyverhogende maatregelen, zoals bijvoorbeeld de integratie van specialisten in 
klinieken en een landelijke aanbodbeheersing, zijn maatregelen die de directe competentiesfeer van de SVB te 
buiten gaan. 
 
Naast kostenbeheersing komt het de SVB wenselijk voor dat het huidige verstrekkingenpakket, waar de 
verzekerden thans recht op hebben, op een tweetal punten wordt aangepast. Het betreffen hier medische 
uitzendingen en kunst- en hulpmiddelen. Met name de in de Landsverordening Ziekteverzekering opgelegde 
beperking tot verzekering binnen de Nederlandse Antillen (artikel 4) wordt als niet bij de tijd en zeer knellend 
ervaren. 
 
Een andere als niet billijk ervaren beperking in de Landverordening Ziekteverzekering betreft de beëindiging van 
de verzekering bij de SVB voor niet werkenden en gezinsleden bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd. Ook dit 
punt wordt alom als niet redelijk en billijk ervaren.  
Voor zowel medische uitzendingen in het kader van de Landsverordening Ziekteverzekering als voor het 
elimineren van de 60-jarige leeftijdsgrens zijn wetsvoorstellen uitgewerkt door de SVB, en aangeboden aan de 
Minister van Volksgezondheid & Sociale Ontwikkeling. 
 
Het resultaat van het Ouderdomsfonds vertoont structureel een verslechtering  als gevolg van de vergrijzing van de 
bevolking, en daarmee gepaard gaande een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Bij het verder uitblijven 
van structurele aanpassingen zal dit fonds grote tekorten gaan vertonen.  
Er zijn aan de overheid voldoende maatregelen aangereikt om de in de toekomst te verwachten tekorten op te 
vangen. Het is van wezenlijk belang dat maatregelen getroffen worden om dit fonds structureel gezond te houden. 
In deze wordt verwezen naar de rapporten van de op pagina 15  genoemde commissies. Beide commissies hebben 
op een onderbouwde wijze zinvolle aanbevelingen uitgebracht ten behoeve van het duurzaam betaalbaar houden 
van ons AOV-stelsel.  
 
De SVB zal ook gedurende het komende jaar blijven streven naar meer efficiëntie binnen het bedrijf, ondersteund 
door een state-of-the-art information & communication technology. ICT blijft hoog in het vaandel staan bij de 
SVB. De voorsprong die de SVB ook op dit gebied heeft, wil zij gestand houden. Handhaving van de 
solidariteitsgedachte, het verder uitbouwen en benutten van de voordelen van schaalgrootte, van excellente 
infrastructuur en samenwerking, blijven voor de SVB de belangrijkste uitgangspunten.   
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De ontwikkelingen in het denken over de staatkundige structuur vormen een uitdaging voor de  
SVB, die thans een instituut op Landsniveau is, met vestigingen op alle eilanden van de 
Nederlandse Antillen. De SVB heeft een excellente infrastructuur die dienstbaar kan zijn aan de  
entiteiten in een nieuwe staatkundige structuur, waarbij de voordelen van schaalgrootte optimaal benut  
kunnen worden. Ook in een nieuw staatsrechtelijk verband acht de SVB het wenselijk dat samenwerking 
op het gebied van de uitvoering van de sociale verzekeringen behouden wordt. Immers, schaalgrootte is  
een must bij verzekeringen in verband met risicospreiding en noodzakelijke investeringen. Volgens gangbare 
normen zijn er minimaal 100.000 tot 150.000 verzekerden noodzakelijk om als verzekeraar een deugdelijke know-
how en infrastructuur te kunnen bekostigen. Samenwerking biedt de mogelijkheid om de noodzakelijke 
schaalgrootte te kunnen creëren. 
 
Voorts is de rechtszekerheid in een nieuw Koninkrijksverband gediend met een uniforme toepassing van de sociale 
zekerheidswetgeving, een sociaal grondrecht dat als een belangrijke verworvenheid binnen het Koninkrijk kan 
worden beschouwd. Fragmentering zou leiden tot ongelijkheden en een duurdere uitvoering. 
Uiteindelijk gaat het om het efficiënt inzetten van schaarse middelen (financiën, expertise & infrastructuur) die 
dienstbaar zijn voor de gemeenschap(pen). De SVB heeft de organisatie, de mensen en de systemen ter 
waarborging van de uitvoering van de sociale zekerheid en staat klaar om deze diensten te kunnen uitvoeren. 
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5. SLOT 
 
De SVB beschouwt het bij uitstek haar taak om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het garant stellen 
en optimaal uitvoeren van de sociale zekerheid binnen onze gemeenschap. De SVB is en blijft dé Bank  
voor Sociale Verzekeringen. 
 
Al het bovenstaande kon niet bewerkstelligd worden zonder de medewerking van diverse personen en instanties, 
waar de SVB afhankelijk van is bij haar taakuitoefening. De directie heeft het vertrouwen dat met behulp van alle 
betrokken partijen, de Minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling, de Raad van Toezicht en Advies, 
het personeel, de medewerkenden en andere belanghebbenden, maar vooral ook de cliënten van de SVB 
(pensioengerechtigden en verzekerden), de SVB succesvol en met vertrouwen in de toekomst, de  gemeenschap zal 
blijven bedienen als zijnde hét Instituut voor de Sociale Zekerheid.      .        …………….. 
 
Onze dank gaat uit voor de getoonde interesse, positieve kritiek, verleende steun en medewerking. 
 
26 mei 2006 
 
De Directeur, 
 
 
 
 
 
      
Drs. Ph. J. T. Martis   
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