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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 afzonderlijke rechtspersoon, waarvoor een aparte jaarrekening wordt opgesteld. De 

activa, passiva alsmede de baten en lasten van het Cessantiafonds zijn niet in deze jaarrekening opgenomen. 

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 een hem/haar overkomen ziekte (loonderving), en een vergoeding van de met de ziekte 

samenhangende kosten van geneeskundige behandeling en verpleging. Ingevolge de Landsverordening geldt 

de ziekteverzekering ook voor de gezinsleden van werknemers, gewezen werknemers en diens gezinsleden. 

In het jaar 2009 is met instemming van de Staten van de Nederlandse Antillen en de Minister van 

Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling, de 60-jarige leeftijdsgrens voor de (uitsluiting van de) 

verzekering van gewezen werknemers en gezinsleden geëlimineerd. Evenals werknemers blijven ook deze 

categorieën na hun 60-jarige leeftijd verzekerd onder de werkingssfeer van 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 

persoon nagelaten kinderen tot aan de leeftijd van 15 jaar of tot aan de leeftijd van 25 jaar, het laatste indien 

er sprake is van studerende en/of lichamelijk c.q. geestelijk gebrekkige kinderen.  
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1.4 Ministeriële verantwoordelijkheid 

De ministeriële verantwoordelijkheid voor de SVB was neergelegd bij de Minister van Volksgezondheid en 

Sociale Ontwikkeling. Gedurende de periode van dit verslag, van 1 januari 2010 tot en met 9 oktober 2010, 

droeg mevr. O.V.E. Leeflang deze verantwoordelijkheid. 

 

1.5 Raad van Toezicht en Advies  

Het 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. 

 

Vanaf 27 juli 2007 tot 27 juli 2010 bestond de Raad van Toezicht en Advies uit de volgende personen: 

 

Dhr. R.J. Eleonora      Voorzitter 

Mevr. L.E. Peternella-Pieters Kwiers    Secretaris 

Dhr. E.V. Lotman      Lid 

Dhr. O.I. Semerel      Lid  

Dhr. R.B.J. Wilsoe      Lid 

Dhr. Mr. M.H. Römer      Lid 

 

Vanaf 27 juli 2010 bestaat de Raad van Toezicht en Advies uit de volgende personen: 

 

Dhr. R.J. Eleonora      Voorzitter 

Mevr. L.E. Peternella-Pieters Kwiers    Secretaris 

Dhr. E.V. Lotman      Lid 

Dhr. R. Pichardo      Lid 

Dhr. A. Meijer       Lid 

 

De Raad van Toezicht en Advies heeft in het jaar 2010 tot en met 9 oktober 2010, acht (8) maal vergaderd, in 

het bijzijn van de directie van de SVB. De audit committee van de Raad van Toezicht en Advies heeft 

vergaderd met de externe accountants van KPMG. In die vergaderingen werd de jaarrekening en de 

voortgang van de interne controle werkzaamheden besproken.  

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 Algemeen Directeur bekleed door de heer drs. Philip J.T. Martis, die 

samen met adjunct directeur drs. F.M.C. Simon en adjunct directeur P.E. Tramm de directie van de Bank 

vormden.  
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1.7 Staatkundige Structuur 

Dit verslag over de periode 1 januari 2010 tot en met 9 oktober 2010 betreft de laatste jaarrekening van de 

SVB in de Nederlands Antilliaanse constellatie. Per 10 oktober 2010 is de nieuwe staatkundige structuur van 

(de voormalige eilanden van) de Nederlandse Antillen in werking getreden, waarbij Curaçao en Sint Maarten 

de status van Land hebben verkregen en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de status van Openbaar 

Lichaam van Nederland hebben verkregen. 

De SVB (als voormalig Landsorgaan) is per 10-10-10 voor een belangrijk deel overgegaan als SVB van het 

Land Curaçao. Het Land Sint Maarten heeft het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen 

UOSZV geïnstitueerd (), grotendeels gebaseerd op de voormalige SVB dependance op Sint Maarten. De 

uitvoering van de sociale verzekeringen op de BES-eilanden geschiedt door de Rijksdienst Caribisch 

Nederland (RCN). 

De wijze van verdeling van de boedel van de SVB Nederlandse Antillen, alsmede de toedeling van de 

verzekerden en gerechtigden van de SVB Nederlandse Antilles, zijn neergelegd in de Onderlinge Regeling 

Boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen (Staatscourant 2010, no. 14724, d.d. 

1 oktober 2010) en het Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen (Staatsblad 

2010, no. 361, d.d. 21 september 2010). 

Kernpunten van de Regelingen zijn een toewijzing van de verzekerden op basis van het woonlandbeginsel 

(woonland per 10-10-10, met uitzondering van AOV-ers buitenland en toekomstige AOV-ers) en een 

splitsing van het vermogen van de SVB N.A. op basis van de gemiddelde premie-inning per eilandgebied 

over de vijf jaren voorafgaande aan 10 oktober 2010. 
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2. ORGANISATIE 

2.1 Personele aspecten 

Het personeelsbestand van de SVB bestond per 9-10-10 uit 356 personeelsleden. In het kader van de 

integratie met het BZV is het (voormalig) personeel van het Bureau Ziektekosten Voorzieningen per 1 januari 

2010 in dienst getreden van de SVB. In totaal zijn er 74 personeelsleden (67 Curaçao en 7 Sint Maarten) 

overgenomen van het BZV, waarbij de SVB de kosten aan (de fondsen van) het BZV doorbelast.  

Van het personeelsbestand van 356 personeelsleden per 9 oktober 2010 was de onderverdeling als volgt: 

Curaçao  223 SVB, 67 BZV, 9 FZOG 

Bovenwinden   33 SVB,   7 BZV 

Bonaire   17 SVB 

 

Als gevolg van de staatkundige wijziging en de daarmee gepaard gaande boedelscheiding per 10 oktober 

2010, waarbij de taken van de SVB Nederlandse Antillen zijn overgaan naar de nieuwe landen Curaçao, Sint 

Maarten en de BES-eilanden, zijn het personeel te Bonaire (17) en het personeel te Sint Maarten (33 SVB en 

7 BZV) overgenomen door de desbetreffende Uitvoeringsorganisaties die namens de nieuwe eenheden de 

taken van de SVB op desbetreffende eilanden gaan uitvoeren. 

2.2 Huisvesting 

In 2010 is  een aanvang gemaakt met een aantal grote onderhoudswerkzaamheden, waaronder het dak van 

het hoofdgebouw aan de west zijde. Het “cctv” systeem is vernieuwd, waarbij de camera‟s, monitors en 

opname apparatuur zijn vervangen. 

Een plan van aanpak dat het huisvestingsvraagstuk voor de komende 3 jaar analyseert, is in ontwikkeling. 

Het einddoel is een nieuw gebouw waar het (voormalige) personeel van zowel de BZV- als de FZOG-

locaties naar toe verhuizen. Dit gebouw zal bij voorkeur in de nabijheid van de huidige kantoren te Pater 

Eeuwensweg gebouwd worden.  

Op Bonaire is het voormalig SVB gebouw per 10-10-10 overgedragen aan de Rijksdienst Caribisch 

Nederland. Op Sint Maarten is de coördinatie van bouw vanaf 10-10-10 overgedragen aan de gebruikers van 

het gebouw. 

2.3 Beleggingsresultaten 

In het jaar 2010, tot en met 9 oktober, kende de SVB een positief beleggingsresultaat van ca. NAf.40,5 mln. 

(+7,95%). Het jaar 2009 kende een positief rendement van 11,23% (ca. NAf.67,6 mln.). 

 

De rentepercentages blijven wereldwijd onder druk. De lokale markt vormt daarop geen uitzondering. De 

overliquiditeit van de binnenlandse financiële sectoren, mede door de gestaakte uitgifte van nieuwe 

staatsobligaties sinds de overname van de schulden door Nederland en de overeengekomen beperkingen met 

betrekking tot nieuwe overheidsschulden, leidde ertoe dat er tegen zeer lage rente gelden lokaal uitgezet 

worden. Het gevolg hiervan is een dalend rendement op bankdeposito‟s en obligaties.  

 

In de komende jaren zal een belangrijk deel van de bestaande deposito‟s en obligaties van de SVB vervallen. 

Deze beleggingen zullen naar het zich laat aanzien tegen nieuwe, aanzienlijk lager renderende voorwaarden 

uitgezet moeten worden, waardoor het rendement van de SVB op de lokale beleggingen sterk zal dalen. 

 

De resultaten van de buitenlandse SVB-beleggingen hebben tot en met 9 oktober 2010 een positief resultaat 

geboekt van 9,76% (2009: 25,67%), ondanks een negatief eerste halfjaar van 2010 van de internationale 

financiële markten.  
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2.4 Informatie en communicatie technologie (I.C.T.) 

Naast de reguliere werkzaamheden kunnen in het kader van ITS voor wat betreft 2010, de volgende projecten 

genoemd worden:  

 

 Implementatie van het OpenCare Arbo systeem (OCA) van Centric met een volledige geautomatiseerde 

en elektronische dossieropzet ten behoeve van de arbeidsongeschiktheidscontrole, met inbegrip van het 

ontwikkelen van interfaceprogrammatuur ten behoeve van de koppeling van OCA met het huidige 

Loondervingsysteem. 

 Als voorloper op de integratie zijn in 2010 nieuwe afspraken met zorgverleners gemaakt, betreffende 

uniforme controleregels ten behoeve van de verwerking van FZOG medische declaraties. 

 De registratie van verwijzingen en machtigingen, alsmede de afhandeling van de medische declaraties 

van specialisten bij de behandeling van PP-patiënten zijn in 2010 volledig overgebracht bij de SVB 

operationele systemen.   

 Met het oog op de nieuwe staatkundige structuur zijn in 2010 de nodige voorbereidende werkzaamheden 

uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen en  het splitsen van de diverse verzekerden-, deelgenoten- en 

pensioengerechtigdenbestanden die door de SVB worden geadministreerd.  

 In het kader van de integratie van de SVB en BZV is voor wat betreft de IT-organisatie een aanvang 

gemaakt met de inventarisatie van de netwerkinfrastructuur en de interne inrichting van de algehele 

automatisering bij het BZV. Daarnaast is ook gewerkt aan de integratie van de IT-organisaties van het 

BZV en de SVB voor wat betreft de personele inrichting. 

 

Het onderhoud en de verbetering van de operationele systemen is in 2010 voortgezet.  Dit heeft onder meer 

betrekking op het Geïntegreerde Ontvanger Systeem (GOS) en het SVB-2003 systeem (registratie, 

machtigingen, declaraties, loonderving). 

2.5 Communicatie 
 

Viering 50-jarig bestaan 

In september 2010 organiseerde de SVB in het kader van het 50-jarig bestaan een Openhouse/Wellness Day. 

Op 1 september 2010 overhandigde directeur Philip Martis het eerste exemplaar van de publicatie de “SVB-

wetten” aan de minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling. Deze publicatie is een bundel met 

een compilatie van de sociale verzekeringswetgeving van de Nederlandse Antillen. 

Hiernaast is een aanvang gemaakt met een gedenkboek in het kader van het 50-jarig bestaan van de SVB. 

 

Klanttevredenheidsonderzoek werkgevers 

In 2010 is er wederom een klanttevredenheidsonderzoek verricht onder werkgevers.  Over het algemeen 

wordt de informatieverstrekking en de dienstverlening van de SVB als voldoende beoordeeld door de 

werkgevers. De informatieverstrekking en de dienstverlening scoorden op een tienpuntschaal gemiddeld een 

7.  

 

Klachten 

Sinds 2002 voert de SVB een zeer actief klachtenbeleid. Alle klantsignalen, uitingen van ontevredenheid 

worden serieus behandeld. De klachten worden zoveel mogelijk direct afgehandeld. Dit geschiedt door direct 

contact op te nemen met de desbetreffende afdeling om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. 

Vrijwel alle klachten worden meteen of binnen een week afgehandeld. Klanten waarderen deze methodiek, 

die leidt tot een snelle afhandeling. 

 

Integratie 

De SVB organisatie verkeert in een veranderingsproces van belangrijke aanpassingen in haar territoriale 

taakstelling als gevolg van de ontwikkelingen in de staatkundige structuur alsook de integratie met het BZV.  

De afdeling communicatie van de SVB heeft dit proces actief ondersteund, zowel intern in het kader van de 

integratie als extern, richting de clientèle van de SVB. 
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2.6 Financiële verhouding met Overheidsinstanties 

De Rechtspersoon de Nederlandse Antillen voldeed  aan haar verplichtingen uit hoofde van de 

schuldconversies en de ingevolge de Landsverordening Ziekteverzekering door de Rechtspersoon de 

Nederlandse Antillen verschuldigde premies.  Per 9 oktober 2010 bedroeg de vordering op het Land uit 

hoofde van premie NAf.6.174.224 (eind 2009: NAf.2.271.115). 

Als gevolg van de tekorten bij het ZV-fonds vanaf het jaar 2008 tot en met 9 oktober 2010, bestaat er een 

vordering van NAf.67.229.369 op het Land, na verrekening met het overschot bij het OV-fonds gedurende 

de periode 2008 tot en 9 oktober  2010, en met het saldo van het Schommelfonds ZV/OV per 31 december 

2007. 

 

2.7 Controle en Dienstverlening 

De controles van de afdeling Controle Dienstverlening (CDV) in het jaar 2010 betroffen voornamelijk de 

integriteit van het SVB registratiesysteem, en het ondersteunen van de afdeling Heffing/Invordering. 

Hieronder volgen een paar kengetallen. 

 Controles op de naleving van de wet ketenaansprakelijkheid: uitgaande van via de hoofdaannemers 

verkregen informatie (middels de vrijwaringbrieven) over de onderaannemers, werden 125 

onderaannemers gedurende 2010 gecontroleerd. 

 Er is met de Refineria Isla een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij de SVB werknemers-

gegevens ontvangt van Refineria Isla, en de SVB aldus effectiever kan controleren bij de ca. 50 

aannemers die op het Isla terrein werkzaam zijn. 

 Middels de gecoördineerde controles met de Task Force groep alsook eigen initiatief, werden in het jaar 

2010 totaal 142 werkgevers op Curaçao bezocht. De controles waren voornamelijk gericht op de horeca- 

en de bouwsector, waar het risico op premieverlies het hoogst wordt geacht.  

 In het jaar 2010 is te Sint Maarten een onderzoek verricht op 946 werkgevers die langdurig een 

openstaand saldo bij de SVB hebben. Doel van de controle was de werkgevers te bewegen om een 

regeling te komen treffen met de SVB. Ongeveer 106 van deze bedrijven bleken inactief te zijn. 

 In 109 gevallen is door SVB controleurs bemiddeld in gevallen waar de werkgever geen ziektegeld 

wenste te betalen of geen ziektekaart wenste uit reiken aan de arbeidongeschikte werknemer. 

 In 217 gevallen is nader onderzoek gedaan naar de toedracht van bedrijfsongevallen. 

 Er zijn  huisbezoeken afgelegd bij 616 pensioengerechtigden die niet gereageerd hebben op het bericht 

om zich bij de SVB te melden. 

 Ten behoeve van de SVB Nederland heeft de afdeling CDV 2.249 aanvragen voor AOV- pensioen en 

verificatie van levensbewijzen behandeld. 

 Er zijn 52 boekenonderzoeken verricht. 

 

Naast het bovenstaande zijn overige werkzaamheden verricht op basis van  binnengekomen verzoeken van de 

diverse afdelingen.  

2.8 Heffing, Inning en Invordering 

Werkgevers doen maandelijks aangifte voor de te betalen ZV- en OV-premies. Mede op basis van de door de 

afdelingen Heffing & Invordering  en Controle Dienstverlening verrichte controles, worden gedurende het 

jaar aanslagen verstuurd voor niet ingediende aangifte en of niet betaalde premie naar aanleiding van de 

aangifte, dan wel  indien  minder is betaald dan hetgeen de aangifte vermeldt, of bij te laag verantwoorde 

loonsommen. De betalingen betreffen zowel de door de werkgevers ingediende aangiften als door de SVB 

verstuurde aanslagen, inclusief eventuele boetes. De in de jaarrekening verantwoorde premiebaten zijn de 

gedurende het jaar ontvangen dan wel verrekende premies, alsmede de in het volgende boekjaar (eerste drie 

maanden) ontvangen premies met betrekking tot het huidige en voorafgaande boekjaren. Eens per jaar wordt 

een “Jaarcyclus” gedraaid, op basis waarvan eventuele naheffingsaanslagen voor nog te betalen premies van 

het betreffend jaar aan de werkgevers worden opgelegd. 
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2.9 Registratie Werkgevers en Werknemers 
In het jaar 2010 is verder inhoud gegeven aan het up to date houden van het registratie bestand van de SVB 

onder andere door bestandsvergelijkingen met het BZV en de respectievelijke bevolkingsregisters. Ook de 

controles van de afdeling CDV dragen bij aan de integriteit van het bestand. 

Het verzekeren van gepensioneerde 60-plussers conform de wens van de Staten van de Nederlandse Antillen 

en de Minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling is voortgezet en vervolgens is aangevangen 

met de voorbereidingen voor het verzekeren van gepensioneerde bus- en taxichauffeurs. 

Het project om te komen tot de introductie van een elektronische inleesmodule voor werkgevers om mutaties 

in het bestand op afstand te kunnen doorgeven is in 2010 verder geanalyseerd en zal naar verwachting in 

2011 worden geïmplementeerd. Het aantal werkgevers is in het inschrijvingenbestand toegenomen met 573 

tot 12.717 in 2010. (Curaçao 8220). Tot 9 oktober 2010 waren in 2010 in totaal 103.432 mutatieregels 

ingevoerd (91.924 in geheel 2009).  

Het aantal ZV-verzekerden per 09-10-10 was 122.944, een stijging van 6.147 (5,2%) verzekerden vergeleken 

met het aantal eind 2009 (116.797).  

2.10 Arbeid & gezondheid 

Ook in 2010 heeft de afdeling Arbeid en Gezondheid middels haar medische expertise een bijdrage geleverd 

aan advisering, beleidsontwikkeling en kostenbeheersing op zorg- en arbogebied. 

 

De sectie Medische Uitzending, gevormd in december 2009 na integratie van de zorgverzekeraars SVB, BZV 

en FZOG, heeft zich in 2010 verder ontwikkeld. De Sectie Medische Uitzending is belast met de beoordeling 

en afhandeling van aanvragen van medisch specialisten voor medische uitzendingen, inclusief de follow-up 

ten aanzien van de patiënten in het buitenland. Het onderzoek en/of behandeling dient noodzakelijk en niet 

beschikbaar te zijn op Curaçao en er dient sprake te zijn van een aanzienlijke gezondheidwinst. De medische 

uitzendingen vinden voornamelijk plaats naar landen in de regio. De SVB heeft, om de zorg te waarborgen, 

buitenlandse klinieken gevisiteerd en overeenkomsten met buitenlandse zorgbemiddelaars gesloten. 

 

De kwaliteitstrajecten met de huisartsen (CHV) en medisch specialisten (VMSC) zijn in 2010 verder 

uitgewerkt. In september 2010 is het rapport „Zorg voor Kwaliteit, kwaliteitsprojecten in de huisartsenzorg op 

Curaçao‟ opgesteld door CHV en SVB, aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid en Sociale 

Ontwikkeling. De implementatie van deze voorstellen is reeds aangevangen en in 2011 zullen de projecten 

verder uitgerold worden.  

In 2010 is er tevens een convenant getekend tussen de VMSC en de SVB, waarin er o.a. afspraken zijn 

gemaakt ten aanzien van bij- en nascholing voor medisch specialisten. Het doel van dit convenant is een 

bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de medisch specialistische zorg. Daarnaast is een nieuw (concept) 

verwijsformulier besproken met de specialistenvereniging (VMSC) en de huisartsenvereniging (CHV). Het 

doel van dit verwijsformulier is tweeërlei, namelijk kwaliteitsbewaking van de zorg en kostenbeheersing.  

De kwaliteitsafspraken die met de huisartsen en de medisch specialisten zijn gemaakt, zullen in de loop van 

2011 verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden.  

 

De SVB was in 2010 nauw betrokken bij het GMSB traject, waarbij het doel is dat de medisch specialisten 

zich vestigen in het ziekenhuis. In 2011 wordt dit traject verder voortgezet. 

 

De verzuimbegeleiding en arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van verzekerde werknemers, vormde ook in 

2010 een belangrijke taak van afdeling Arbeid en Gezondheid. Enerzijds met het oog op preventie van 

verzuim en anderzijds gezien de uit te keren loonderving. De voorbereidingen voor de introductie van een 

elektronisch medisch dossier hebben in 2010 plaatsgevonden.  

2.12 Zorgaanbieders 

Het Sint Elisabeth Ziekenhuis heeft medio 2009 (bij Eilandsbesluit d.d. 17 juli 2009) een integrale verhoging 

van de tarieven voor ligdagen en functies toegekend gekregen door de overheid. De ligdagtarieven zijn 

daarbij met 24,8% verhoogd. Dit heeft zijn doorwerking gekend in de resultaten van het ZV/OV-fonds (zie 

pagina 12). 

De SVB heeft samen met het BZV en het Sint Elisabeth Hospitaal als richtlijn aangenomen dat nieuwe 

aankomende specialisten in dienst van de kliniek treden. Het doel van deze afspraken is de integratie van de 

specialisten in ziekenhuis te bevorderen vooruitlopend op het Geïntegreerd Medisch Specialisten Bedrijf dat 

op zich laat wachten. Nu iedereen zegt een GMSB voor te staan, ligt het voor de hand dat aankomende 

specialisten direct in de kliniek gehuisvest worden en een financiële band hebben met het ziekenhuis. 
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In 2010 is in samenspraak met de Vereniging Medisch Specialisten (VMSC) en de Curacaosche Huisartsen 

Vereniging (CHV) verder gewerkt aan kwaliteitsindicatoren ten behoeve van de zorg. Een concept nieuw 

verwijsformulier, dat de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn bevordert, is door de SVB in nauw 

overleg met de beroepsverenigingen ontwikkeld. 

In oktober 2009 is de start geweest van het onderzoek medische tarieven (OMT/NBG). Het doel van dit 

onderzoek is een herziening van de tarieven voor individuele zorgverleners in de gezondheidszorg. Op 2 juni 

2010 heeft het Bestuurscollege het besluit genomen om over te gaan tot de introductie van de nieuwe 

beloningstructuur per 1 januari 2011. Op 2 september 2010 is, na de nodige weerstand van de 

beroepsgroepen, door het Bestuurscollege besloten om het OMT/NBG aan te houden. Nadien zijn de 

besprekingen met de beroepsgroepen en de voorbereidingen voor de introductie van een nieuwe 

beloningsstructuur voortgezet. 

 

Voor wat betreft farmacie is door de overheid in maart 2010 een aanvang gemaakt met het “Onderzoek 

Normkosten Apothekers” (ONA), waarbij op basis van normkosten van de apotheken gestreefd wordt te 

komen tot een (uniforme) nominale vergoeding per receptregel voor alle verzekerde groepen en 

kostenbeheersing farmacie. 

 

De projectgroep herstructurering CURE heeft in 2010 conform het instellingsbesluit van het Bestuurscollege 

verder gewerkt aan de totstandkoming van een basispakket en uniformering van de 

ziektekostenverzekeringen in de publieke sfeer (ZV, PP, ambtenaren, SGTZ etc). 

2.13 Bezwaar en Administratieve Rechtspraak 

Ingevolge de Landsverordening houdende regels betreffende de administratieve rechtspraak (LAR, 

Landsverordening Administratieve Rechtspraak, P.B. 2001, no. 79) is er één algemene regeling voor de 

administratieve rechtspraak ontstaan, met uitzondering van de belastingrechtspraak en 

ambtenarenrechtspraak. 

 

De SVB heeft met ingang van oktober 2008 gekozen om één adviescommissie in te stellen voor het 

behandelen van bezwaarschriften tegen zowel beslissingen op grond van de Landsverordeningen Ziekte- en 

Ongevallenverzekering als voor het behandelen van bezwaarschriften tegen beslissingen op grond van de 

Landsverordeningen Algemene Ouderdomsverzekering, Algemene Weduwen- en Wezenverzekering en de 

Cessantia landsverordening. 

 

De adviescommissie behandelt het bezwaarschrift en geeft naar aanleiding daarvan advies aan de Directeur 

die vervolgens op het bezwaar beslist. Tegen de beslissing op bezwaar heeft belanghebbende het recht om 

beroep aan te tekenen bij het Gerecht in Eerste Aanleg. De belanghebbende heeft ingevolge de LAR ook het 

recht om de bezwaarschriftprocedure over te slaan en meteen beroep aan te tekenen bij het gerecht. Voor het 

aantekenen van beroep is griffierecht verschuldigd terwijl het indienen van een bezwaarschrift gratis is. 

    

  

Hieronder worden de resultaten van de werkzaamheden van de commissie weergegeven.  

 

In 2010 zijn er 172 bezwaarschriften binnengekomen. In 46 van de gevallen (27%) heeft de SVB de 

bezwaarschriften ongegrond verklaard. Van de indieners van bezwaarschriften heeft 37 (22%) het verzoek 

toegekend gekregen. In 2 (1%) van de gevallen is het bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard. In 10 (6%) 

van de gevallen is het bezwaarschrift ingetrokken. In 52 (30%) gevallen is het bezwaarschrift niet 

ontvankelijk verklaard. In 1 geval ging het om een fictieve weigering. In 24 (14%) van de gevallen is er nog 

geen beslissing gevallen. 

 

Dit jaar hadden de meeste bezwaren, namelijk 53 (31%), betrekking op opgelegde aanslagen wegens het niet 

afdragen van premies ZV/OV, gevolgd door bezwaren betrekking hebbende op kortingspercentages met 

betrekking tot de AOV (44,26%). 

Het instellen van een bezwaarschriftenprocedure heeft zijn nut 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. Het 

Gerecht is in 2010 ontlast van het merendeel der gevallen.  
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2.14 Beroep en Hoger Beroep 

Op grond van de LAR kan de rechtzoekende beroep instellen, al dan niet nadat er bezwaar is ingesteld. 

Beroep wordt behandeld door het Gerecht in Eerste Aanleg (meervoudige kamer). Na het vonnis van het 

Gerecht kan de rechtzoekende ook hoger beroep instellen. Het hoger beroep wordt behandeld door het Hof 

van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. 

In het verslagjaar zijn in totaal 35 zaken van besluiten de SVB betreffende bij de rechters aangebracht. Van 

dat aantal zijn er 2 (6%) die in hoger beroep zijn behandeld. In geen van die gevallen heeft de SVB het hoger 

beroep ingesteld. In beide gevallen heeft de SVB de zaak gewonnen. 

 

Uit de door de rechters behandelde beroepschriften in beroep en hoger beroep blijkt het volgende: 

26 gevallen (74%) hadden betrekking op de Landsverordeningen Ziekteverzekering en 

Ongevallenverzekering, waarvan: 

1. 11 (31%) op premies van premie-aanslagen ZV/OV,  

2. 1 (3%) op restitutie,  

3. 2 (6%) op de definitie van bedrijfsongeval,  

4. 6 (17%) op de hoogte van het percentage van definitieve arbeidsongeschiktheid,  

5. 5 (14%) op omzetting van het ongevallengeld in een uitkering ineens, en  

6. 1 (3%) op boete. 

 

9 zaken (11%) hadden betrekking op het verkrijgen van pensioen op grond van de Landsverordening 

Algemene weduwen-, weduwnaars- en wezenverzekering; waarvan: 

1. 3 (9%) betrekking hadden op de definitie van ingezetenschap, en 1 (3%) op de gerechtelijke 

vaststelling van vaderschap.  

2. 5 zaken (14%) betroffen de korting op het ouderdomspensioen op grond van de 

Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering.  

 

De SVB heeft 16 (46%) van de zaken die behandeld zijn door het Gerecht en het Hof gewonnen en 6 (17%) 

zaken verloren. Er zijn nog 13 (37%) zaken die of in behandeling zijn of wachten op een uitspraak. 

2.15 Andere rechtsgangen 

Behalve de zaken die op grond van de LAR tot het takenpakket van de afdeling JUZA/VBO behoren, is de 

afdeling JUZA/VBO ook belast met de civiele zaken die bij de civiele rechter worden aangespannen tegen de 

SVB. Bovendien is voor de medewerkende zorgverleners ook een ander rechtsingang mogelijk, namelijk een 

door de Regeling Medewerking geschapen beroepsmogelijkheid via een door de Minister aan te wijzen 

rechtsgeleerde (artikel 16).  
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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 (loonderving) 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. In het najaar 

van 2009 zijn, gevolg gevende aan de wens van de Staten van de Nederlandse Antillen en de Minister van 

Volksgezondheid, ook de “60-plus” gewezen werknemer en diens gezinsleden verzekerd bij de SVB.  

 

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 gezamenlijk resultaat van de ZV- en OV-fondsen over de eerste 9 maanden en 9 dagen van 2010 is 

NAf.39,2 mln. negatief (waarvan NAf.8,5 mln. dotatie wettelijke reserve).  

 

De volgende categorieën zorgaanbieders liggen te grondslag aan de stijging in de medische kosten: 

intramurale instellingen (verhoging van de tarieven SEHOS medio 2009), apotheekkosten (meer volume en 

duurdere middelen) en medische uitzendingen (meer uitzendingen o.a. door lokale capaciteitsproblematiek). 

 

Het gemiddelde aantal verzekerden voor het verkorte boekjaar 2010 was 121.330 (2009: 115.872), een 

stijging van 4,7%. De gemiddelde medische kosten per verzekerde zijn in het jaar 2010 met ca. 7,6% 

gestegen vergeleken met het jaar 2009.  

 

De ontwikkeling van het resultaat van de ZV/OV-fondsen over de afgelopen 10 jaren is in het onderstaande 

grafisch weergegeven: 

 

(22.638)

(3.339) (5.658)
(1.884)

6.189 8.975 
5.554 

(41.286)

(19.203)

(39.158)

Resultaten ZV/OV Fonsen (in NAf. X 1.000)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

 

* tot en met 9 oktober 2010 
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De grote druk om de tarieven en budgetten in de zorg opwaarts aan te passen, de reeds toegekende 

tariefsverhogingen aan zorgaanbieders en de kosten in verband met medische uitzending zijn zoals eerder 

voorspeld een aanzienlijk risico gebleken voor de ZV/OV-fondsen. In de afgelopen perioden hebben 

belangrijke categorieën zorgaanbieders zoals het SEHOS, de huisartsen en de medische specialisten 

tariefsverhogingen toegekend gekregen, hetgeen een aanzienlijk effect heeft gehad op het resultaat van het 

ZV/OV-fonds. Een verhoging van het premiepercentage blijft uit, ondanks ook de pakketuitbreidingen met 

medische uitzendingen en kunst- & hulpmiddelen naast de tariefsverhogingen.  

3.1.3 Uitkeringen 

De medische kosten in het verslagjaar ten laste van de ZV/OV-fondsen (tot en met 9 oktober 2010) 

bedroegen NAf.169.508 mln. Het gemiddelde aantal ZV-verzekerden is in 2010 ten opzichte van 2009 

gestegen met 5.458 personen, een stijging van ca. 5%. Per capita verzekerde zijn de medische kosten 

gestegen met ca. 7,9%, hetgeen zoals reeds in het bovenstaande is uiteengezet terug te voeren is tot 

tariefsverhogingen en pakketuitbreidingen. 

 

De kosten van belangrijke zorggebieden zijn hieronder weergegeven:  

 

 

* tot en met 9 oktober 2010 

 

Aan ziekengeld (loonderving) is in het jaar 2010 tot en met 9 oktober, een totaal van ca. NAf.24,9 mln. 

uitgekeerd. De verzuimparameters (AO-dagen, verzuimpercentage en verzuimfrequentie) zijn nagenoeg 

gelijk gebleven vergeleken met 2009.  

3.1.4 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. Het behoeft geen betoog dat bij de huidige premiestelling (die gebaseerd is op de 

voormalige 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. 

Indien het “gebruik” van toekenning van tariefsverhogingen zich voortzet, zonder een overeenkomstige 

aanpassing van de premies, dan zal dit leiden tot een verdere verslechtering van het resultaat van het ZV-

fonds. 

Aan de andere kant blijft de implementatie van belangrijke wettelijke maatregelen ter verhoging van de 

efficiency van het zorgstelsel uit: het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS), het Geïntegreerd 

Medisch Specialistisch Bedrijf (GMSB), de Nieuwe Beloningsstructuur voor de Gezondheidszorg 

(OMT/NBG) etc. etc. 

3.1.5 Premieresultaten 

De premie-inkomensgrens voor de ZV/OV-fondsen bedroeg gedurende het verslagjaar NAf.57.174,00 (2009: 

NAf.55.192,80). Een verhoging van ca. 3,59%. 

 

Zorggebied 2009 2010* 
(in NAf.  x 1.000)   
Huisartsen 18.168 14.852 

Intramurale instellingen 67.009 61.401 

Paramedisch/verloskundige 4.458 4.237 

Apotheken 49.247 41.369 

Medische uitzending 9.583 12.321 

Overige  45.149 35.329 

Totaal   193.614 169.509 
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Voor de ziekteverzekering gold in 2010 dat werknemers met een looninkomen beneden de loongrens van 

NAf.4.764,50 per maand (2009: NAf.4.599,40) 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 de loonderving verzekering gezamenlijk bedraagt voor de 

werkgevers 8,3% van het loon en voor de werknemers 2,1% van het loon. De Rechtspersoon de Nederlandse 

Antillen 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 wordt gedragen door De Rechtspersoon de Nederlandse Antillen. 

Deze premiepercentages zijn het laatst aangepast in het jaar 1996, 15 jaar geleden. 

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 het wordt gedragen door de werkgever. 

 

Het totaalbedrag aan premiebaten (ZV en OV), incl. boetes, bedroeg in 2010 tot en met 9 oktober, ca. 

NAf.184,9 mln. De idiosyncrasieën met betrekking tot het betalingsgedrag van werkgevers en het feit dat in 

de maand december doorgaans extra premie geïnd wordt, wegens de uitkering van bonussen door de 

werkgevers, maken dat een lineaire extrapolatie een beperkte realiteitswaarde heeft. De relatieve stijging van 

de premiebaten blijft achter bij de stijging in de medische kosten. Naast de verhoging van de tarieven en de 

pakketuitbreidingen, vormen ook de nieuwe groeperingen, zoals 60-plussers, een risico voor het ZV-fonds, 

aangezien het bekend is dat de zorgconsumptie op respectabele leeftijden hoger is dan bij de jongere 

werkende populatie. 

 

De verhouding premiebaten ZV/OV tot de uitkeringen was 94% in het jaar 2010 tot en met 9 oktober (2009: 

101%).  

 

De premiebaten en uitkeringen ZV/OV over de afgelopen 5 jaren zijn hieronder grafisch weergegeven: 

 

2006 2007 2008 2009 2010*

Premiebaten en uitkeringen ZV/OV (in NAf. X 1.000)

uitkering premie

 

 * tot en met 9 oktober 2010 
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3.1.5 GESELECTEERDE FINANCIËLE GEGEVENS ZV- EN OV-FONDS 

 

                                                      
3
 Geëxtrapoleerd hele jaar 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 
(in Antilliaanse guldens x 1.000, tenzij anders vermeld)      

Premiebaten ZV 159.235 172.830 188.595 198.368 162.664 

Premiebaten OV 22.631 24.673 26.406 26.618 21.468 

 181.866 197.503 215.001 224.986 184.132 

Boetebaten en vergoeding dwangschriften ZV 994 707 711 712 633 

Boetebaten en vergoeding dwangschriften OV 174 140 132 140 117 

Totaal ZV/OV 183.034 198.350 215.844 225.838 184.882 

% Stijging premiebaten t.o.v. voorgaand jaar 6,9% 8,4% 8,8% 4,6% nvt 

Premieloongrens (in NAf.) 48.438 49.746 51.246 55.193 57.174 

Intramurale instellingen 49.540 54.649 62.095 67.009 61.401 

Apotheken 35.981 40.589 45.588 49.247 41.369 

Huisartsen 12.571 13.246 15.179 18.168 14.852 

Specialisten 16.545 17.773 18.215 22.898 17.544 

Laboratorium 7.866 11.126 13.775 15.267 12.404 

Paramedici/verloskundigen/alternatieve geneeskunde 4.428 4.823 4.654 4.458 4.237 

Medische uitzending 4.287 4.024 6.893 9.583 12.321 

Overige 5.072 5.265 6.414 6.984 5.381 

Totaal medische kosten ZV/OV 136.290 151.495 172.813 193.614 169.509 

Medische kosten ZV 136.238 151.451 172.796 193.581 169.491 

Medische kosten OV 52 44 17 33 18 

Ziekengeld ZV 17.041 18.353 21.121 23.849 19.649 

Ziekengeld OV 4.817 5.103 4.808 5.689 5.252 

Totaal Ziekengeld ZV/OV 21.858 23.456 25.929 29.538 24.901 

Uitkeringen ZV 153.279 169.804 193.917 217.430 189.140 

Uitkeringen OV 4.869 5.147 4.825 5.722 5.270 

Totale uitkeringen ZV/OV 158.148 174.951 198.742 223.152 194.410 

% Stijging in uitkering t.o.v. voorgaand jaar 6,9% 10,6% 13,6% 12,3% nvt 

% Uitkeringen op premiebaten ZV/OV 87% 88% 92% 99% 106% 

Resultaat premiebaten minus uitkeringen 24.886 23.399 17.102 2.686 (9.528) 

      

Doorberekende administratiekosten (22.591) (24.105) (26.163) (29.199) (24.855) 

Medische kosten uit hoofde van tariefsaanpassing (1.007) (156) (7.416) (535) (1.770) 

Bijdrage Zorgopleiding (905) (905) (905) (1.163) (900) 

Doorberekende duurtetoeslag (1.305) (2.391) (7.241) (4.314) (1.945) 

Overige baten/(-lasten) 604 1.899 (798) 1.220 1.228 

(Negatieve)/Positieve resultaat vóór financiële baten en 

-lasten en vóór dotatie wettelijke reserve 
 

(318) 

 

(2.259) 

 

(25.421) 

 

(31.307) 

 

(37.770) 

      

Financiële baten (-lasten) 12.964 12.296 (9.793) 19.890 7.143 

(Neg.)/Pos. resultaat vóór dotatie wettelijke reserve 12.646 10.037 (35.213) (11.417) (30.627) 

      

Dotatie wettelijke reserve (3.671) (4.483) (6.072) (7.786) (8.531) 

Overschot/(tekort) lopend jaar 8.975 5.554 (41.286) (19.203) (39.158) 

Overboeking van/(naar) schommelfonds OV (8.975) (5.554) 35.357 16.651 12.480 

Aantal ZV-verzekerden per ultimo boekjaar 100.360 106.559 113.598 116.797 122.944 

Gemiddeld aantal ZV-verzekerden over het jaar 98.500 104.705 111.145 115.872 121.330 

Gemiddeld medische kosten per ZV-verzekerde (in NAf.) 1.383 1.446 1.555 1.671 1.8043 

Toename gemiddelde medische kosten per ZV- 

verzekerde in vergelijking tot voorgaand jaar 

 

1,72% 

 

4,58% 

 

7,5% 

 

7,5% 

 

7,9% 
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3.2 Ouderdoms- en Weduwen- en Wezenfonds 

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 leeftijdcategorie 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 

De premie-inkomensgrens voor de AOV/AWW-fondsen bedroeg gedurende het verslagjaar NAf.80.336,00 

(2009: NAf.77.544,00). Een toename van ca. 3,6%. 

Ten behoeve van het Ouderdomsfonds geldt vanaf 1 januari 2008 een premiepercentage van 13,0%, 

onderverdeeld in een werkgeversaandeel van 7,0% en een werknemersaandeel van 6%. Voor het Weduwen- 

en Wezenfonds geldt een premiepercentage van 1%, gelijkelijk verdeeld in 0,5% over werkgevers en 

werknemers.  

De premie wordt geheven tot aan de premie-inkomensgrens, als maximum bedrag voor inhouding.  

 

Een grafische weergave van de premiebaten over de afgelopen 5 jaren voor het AOV- en het AWW-fonds is 

als volgt. 

 

219.729

277.226

364.763 378.974

303.583

21.975

24.107

28.059
29.147

23.353

2006 2007 2008 2009 2010*

Premiebaten AOV/AWW-fonds (in NAf.x 1.000)

Premiebaten AOV Premiebaten AWW

 
 

* tot en met 9 oktober 2010 

 

De premiebaten AOV- en AWW-fonds bedroegen in 2010 tot en met 9 oktober, respectievelijk ca. NAf.303,6 

mln. en NAf.23,4 mln. Het zij hierbij nogmaals aangetekend dat hierbij sprake is van een verkort boekjaar 

van 282 dagen, in plaats van een normaal kalenderjaar van 365 dagen, waardoor een vergelijking met 

voorafgaande jaren niet goed mogelijk is.  

 



 18 

3.2.3 Pensioenuitkeringen 

Het basispensioen bedroeg in het jaar 2010 NAf.800 per maand (2009: NAf.726). Het basis toeslagbedrag 

bedroeg in 2010 NAf.548 (2009: NAf.497) per maand. Het aantal AOV-trekkers, inclusief geblokkeerden en 

toeslagtrekkers bedroeg per 9 oktober 2010, 49.595 personen (31 december 2009: 47.254), zijnde een stijging 

van ca. 5,0%. Het aantal AWW-trekkenden, inclusief geblokkeerden bedroeg per 9 oktober 2010, 3.753 

personen (31 december 2009: 3.720), zijnde een stijging van ca. 0,9%.  

 

Tegen het einde van het jaar 2009 heeft de Minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling van de 

Nederlandse Antillen, met instemming van het Parlement, de SVB geïnstrueerd om een eenmalige lumpsum 

uit te betalen aan alle gepensioneerden, ter grootte van een gemiddeld bedrag van NAf.476,- per 

gepensioneerde. Het totaal hiermee gemoeid bedrag bedroeg ca. NAf.23,8 miljoen voor ca. 50.000 

gepensioneerden AOV en AWW. Dit bedrag was gebaseerd op de lang slepende discussie betreffende de 

NAf.100,- autonome verhoging zoals toegepast in 2007. Zeer kort gesteld was het vraagstuk of de NAf.100,- 

verhoging per 1 januari 2007 inclusief dan wel exclusief de jaarlijkse wettelijke indexering was. Uiteindelijk 

heeft de Regering besloten de discussie in het voordeel van de gepensioneerden te beslechten. De bekostiging 

geschiedde uit algemene middelen van het Land. 

Vervolgend daarop is het AOV-pensioen met ingang van 1 januari 2010 nogmaals (autonoom) verhoogd tot 

NAf.800,- per maand, hetgeen doorwerkt op de uitkeringen ten laste van het AOV-fonds.  

 

Hieronder is de ontwikkeling in de uitkeringen over de afgelopen 5 jaren voor het AOV- en het 

AWW-fonds grafisch weergegeven.  

 

De uitkeringen van het AOV-fonds vertonen jaarlijks een gestadige stijging. De jaarlijkse stijging van het 

aantal pensioengerechtigden, samen met de jaarlijkse indexering van de uitkeringen, leiden tot een hogere 

belasting van het AOV-fonds. Ook de autonome verhoging per 1 januari 2010 tot NAf.800,- zal doorwerking 

hebben in de komende jaren. Belangrijke maatregelen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen en 

daarmee de duurzaamheid van het AOV-fonds te kunnen blijven waarborgen, zoals de verhoging van de 

leeftijdsgrens naar 65 jaar, blijven echter uit, ondanks opeenvolgende adviezen en aanbevelingen van 

respectabele commissies en o.a. de SVB. Het is van groot belang dat deze aanbevelingen zo spoedig mogelijk 

worden geformaliseerd middels wetgeving om tijdig in te spelen op voorziene ontwikkelingen en niet te 

wachten totdat de crisis zich voordoet.  

 

 

237.845

294.922
316.346

354.544
323.402

15.032

18.200

18.502

20.040

17.110

2006 2007 2008 2009 2010*

Uitkeringen AOV/AWW-fonds (in NAf.x 1.000)

Uitkeringen AOV Uitkeringen AWW
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3.2. 4 Geselecteerde financiële gegevens AOV- en AWW-fonds 

 2006 2007 2008 2009 2010 
 

(in Antilliaanse guldens x 1.000, tenzij anders vermeld) 
     

Premiebaten AOV 219.729 277.226 364.763 378.974 303.583 

Premiebaten AWW 21.975 24.107 28.059 29.147 23.352 

 241.704 301.333 392.822 408.121 326.936 

Boetebaten en vergoeding dwangschriften AOV 1.371 1.225 1.021 763 748 

Boetebaten en vergoeding dwangschriften AWW 137 107 78 59 58 

Totaal AOV/AWW 243.212 302.665 393.921 408.943 327.742 

      

% Stijging/(daling) in premiebaten t.o.v. voorgaand jaar 8,0% 24,4% 30,4% 3,8% nvt 

      

Premieloongrens (in NAf.) 48.438 49.746 72.000 77.544 83.336 

      

Pensioenuitkeringen AOV 237.845 294.922 316.346 354.544 323.402 

Pensioenuitkeringen AWW 15.032 18.200 18.503 20.040 17.110 

Totale uitkeringen AOV/AWW 252.877 313.122 334.849 374.584 340.512 

% Stijging in uitkeringen 8,8% 23,8% 6,9% 11,9% nvt 

      

% Uitkeringen op premiebaten AOV/AWW 105% 104% 85% 92% 104% 

      

Resultaat premiebaten minus uitkeringen  (9.665) (10.457) 59.072 34.359 (12.771) 

Doorberekende administratiekosten (6.785) (7.182) (8.184) (8.327) (6.817) 

Opvoer geblokkeerde pensioenen en debiteuren 

pensioengerechtigden 

 

(2.961) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Vrijval geblokkeerde pensioenen 2.647 5.408 5.683 7.281 5.648 

Doorberekende duurtetoeslag (387) (688) (2.202) (1.215) (552) 

Overige baten/(lasten) (76) (350) 674 1.127 631 

(Negatieve)/Positieve resultaat vóór financiële baten en -

lasten en vóór dotatie wettelijke reserve 
 

(17.227) 

 

(13.269) 

 

55.043 

 

33.225 

 

(13.861) 

      

Financiële baten (-lasten) 37.300 34.792 (29.393) 48.274 32.708 

Positief resultaat vóór dotatie wettelijke reserve 20.073 21.523 25.650 81.499 18.847 

      

Dotatie wettelijke reserve (5.930) (11.151) (12.448) (15.423) (17.610) 

Overschot lopend jaar 14.143 10.372 13.202 66.076 1.237 

      

Overboeking naar/(van) schommelfonds AOV (9.717) (14.829) 19.349 28.624 (22.938) 

Overboeking naar schommelfonds AWW 23.860 25.201 (6.147) 37.453 24.175 

      

Aantal AOV-trekkers per ultimo boekjaar
1)
 40.321 42.580 44.775 47.254 49.595 

Gemiddeld aantal AOV-trekkers over het jaar 41.671 41.405 43.742 45.904 48.634 

      

Gem. uitkering per AOV-trekker per jaar (in NAf.) 5.708 6.371 7.232 7.723 7.771
3)
 

      

Aantal AWW-trekkers per ultimo boekjaar
2)
 3.807 3.786 3.734 3.720 3.753 

Gemiddeld aantal AWW-trekkers over het jaar 4.237 3.808 3.777 3.731 3.736 

Gem. uitkering per AWW-trekker per jaar (in NAf.) 3.548 4.512 4.899 5.371 5.916
3)
 

      

 
1) Inclusief geblokkeerden en toeslagtrekkers 

2) Inclusief geblokkeerden 

3) Geëxtrapoleerd hele jaar 2010  
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3.3 Overige geselecteerde financiële gegevens van SVB gecombineerd 

 2006 2007 2008 2009 2010* 

(in Antilliaanse guldens x 1.000, tenzij anders vermeld)      

Totale premiebaten  423.570 498.836 607.823 633.107 511.068 

Totale boetebaten en vergoeding dwangschriften 2.676 2.179 1.942 1.673 1.556 

Totale uitkeringen (411.025) (488.074) (533.590) (597.736) (534.922) 

Resultaat 15.221 12.941 76.175 37.044 (22.298) 

      

Personeelskosten 21.864 23.794 25.868 27.926 23.632 

Huisvestingskosten 1.618 1.673 1.833 1.927 1.643 

Algemene kosten 4.064 4.114 4.952 6.002 5.204 

Afschrijvings- en overige kosten 1.831 1.706 1.695 1.671 1.193 

Totale administratiekosten 29.377 31.287 34.348 37.526 31.672 

      

Premiebaten minus uikeringen en 

administratiekosten 
(14.156) (18.346) (41.827) (482) (53.970) 

      

Medische kosten uit hoofde van 

(tarief)aanpassingen voorgaande jaren 

 

(1.007) 

 

(156) 

 

(7.416) 

 

(535) 

 

(1.770) 

Bijdrage Zorgopleiding (905) (905) (905) (1.163) (900) 

Voorziening duurtetoeslag (1.693) (3.079) (9.443) (5.529) (2.478) 

Vrijval geblokkeerde pensioenen 2.647 5.408 5.683 7.281 5.648 

Vrijval gereserveerde medische kosten en 

loonderving 

- 1.723 154 1.513 880 

Opvoeren blokkeringen en debiteuren pensioenen (2.961) - - - - 

Financieringsbaten-(lasten) 50.264 47.088 (39.186) 68.164 39.851 

Dotatie wettelijke reserves (9.601) (15.634) (18.520) (23.209) (26.141) 

Overige opbrengsten 530 (173) (277) 833 959 

Saldo overschot/(tekort)  23.118 15.926  (28.083) 46.873 (37.921) 

      

Overboeking naar schommelfondsen (23.118) (15.926) (13.202) (66.076) (1.237) 

Mutatie nog te dekken tekorten ZV-fonds - - (41.285) (19.203) (39.158) 

      

Personeelsbestand in aantallen (excl.  

personeelsvervangers, FZOG en contractanten) 

 

259 

 

265 

 

263 

 

270 

 

276 

      

Kasstroom uit/(ten behoeve van) operationele activiteiten 30.374 24.750 71.546 67.332 (8.740) 

Kasstroom uit/(ten behoeve van) investeringsactiviteiten (26.331) (8.392) (41.538) (13.481) (54.694) 

Kasstroom uit/(ten behoeve van) financieringsactiviteiten 267 (3.617) 439 339 (4.088) 

Toename/(afname) liquide middelen 4.310 12.741 30.447 54.190 (67.522) 
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4. VOORUITZICHTEN 

Dit is het laatste verslag van de SVB Nederlandse Antillen. Met het intreden van de nieuwe staatkundige 

structuur per 10-10-10 zullen de voormalige eilanden van de Nederlandse Antillen ieder op hun eigen wijze 

invulling geven aan de sociale verzekeringen binnen de „nieuwe‟ gemeenschappen. Voor wat betreft Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba worden de werkzaamheden van de SVB voortgezet door de Rijksdienst Caribisch 

Nederland (RCN). Het personeel van de SVB werkzaam op de BES-eilanden is overgenomen door de RCN, 

daarbij opgesplitst in de units Zorgverzekeringskantoor (VWS), Belastingkantoor (premies) en de unit 

Sociale Zaken (AOV, AWW en loonderving).  

Voor Sint Maarten is het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen (UOSZV) opgericht. Ook 

daar is het personeel van de SVB Nederlandse Antillen overgenomen door het geïnstitueerde UOSZV, dat in 

belangrijke mate voortbouwt op de vestiging van de SVB op Sint Maarten. 

Het Land Curaçao heeft, mede op grond van het protocol d.d. 2 april 2009 tussen het voormalig Eilandgebied 

Curaçao en het Land de Nederlandse Antillen, het instituut SVB voortgezet als zijnde een instelling van het 

Land Curaçao voor de uitvoering van sociale verzekeringen. Tevens wordt het Bureau Ziektekosten 

Voorzieningen (BZV) geïntegreerd in de SVB. De fusie met het BZV brengt schaal- en 

doelmatigheidsvoordelen met zich mee die uiteindelijk ten bate van de gemeenschap komen. 

 

De boedelscheiding van de SVB N.A. is aanvankelijk voorbereid in een Commissie Boedelscheiding SVB, 

zoals ingesteld bij Landsbesluit van 12 september 2007, no. 3. De Commissie heeft op 7 april 2008 rapport 

uitgebracht aan de Regering van de Nederlandse Antillen. In goed overleg tussen de SVB N.A. en (o.a.) de 

Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken, Welzijn en Sport zijn de adviezen van de Commissie in de loop 

van 2009 en begin 2010 nader uitgewerkt in een Onderlinge regeling in de zin van artikel 38 van het Statuut 

voor het Koninkrijk der Nederlanden en een Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRB) voor de 

boedelscheiding van de SVB N.A. Deze regelingen zijn door de Regeringen vastgesteld in respectievelijk de 

Onderlinge Regeling Boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen (Stct. 2010, 14724) en 

het Rijksbesluit Opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen (Stb. 2010, 361).  

Kernpunten van de regelingen zijn een toedeling van de verzekerden en gerechtigden aan de nieuwe 

eenheden voortvloeiende uit de Nederlandse Antillen en de splitsing van de boedel van de SVB N.A. Centraal 

bij de toedeling van de verzekerden en gerechtigden staat het woonlandbeginsel, dat als uitgangspunt wordt 

gehanteerd voor de toedeling van de ZV/OV- , AWW-verzekerden en de AOV-gerechtigden aan de nieuwe 

eenheden. De woonplaats per 10-10-10 bepaalt welke eenheid de verantwoordelijkheid voor de sociale 

verzekeringen per 10-10-10 overneemt. Voor in het buitenland woonachtige AOV-gerechtigden geldt dat 

deze toegedeeld worden aan het eiland waar betrokkene de rechten heeft opgebouwd (gewoond gedurende 

verzekerde jaren). Dit uitgangspunt geldt ook voor toekomstige AOV-gerechtigden. Voor in het buitenland 

woonachtige AWW-gerechtigden, geldt de laatste woonplaats van de overledene.  

In de regelingen zijn voorts bepalingen opgenomen ten aanzien van de verdeling van het vermogen van de 

SVB N.A. over de nieuwe eenheden. Het uitgangspunt hierbij is dat het vermogen gesplitst wordt op basis 

van de gemiddelde premie-inning per (voormalig) eilandgebied gedurende vijf jaren (preciezer 4 jaren, 9 

maanden en negen dagen) voorafgaand aan 10-10-10.  

 

De SVB Curaçao is in de Regelingen belast met de afwikkeling van bepaalde zaken na transitiedatum. In 

nauw overleg met partners in het Koninkrijk is reeds een aanvang gemaakt met bijvoorbeeld het splitsen van 

verzekeringsbestanden en het overdragen daarvan. Het belang van continuïteit en rechtszekerheid voor de 

verzekerden wordt daarbij steeds zorgvuldig in acht genomen. Het proces van ontvlechting van een sociaal 

zekerheidsstelsel en organisatie, inclusief de toedeling van verzekerden aan de nieuwe eenheden is ingezet en 

vergt de nodige inspanningen van alle eenheden.  
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Voor de toekomst zal er nadrukkelijk aandacht besteed moeten worden aan de opwaartse druk op de tarieven 

in de zorg en de toenemende medische kosten ten laste van de ZV/OV-fondsen. De verhoging in het jaar 

2009 van de tarieven van het SEHOS, de huisartsen en de medisch specialisten waren belangrijke causanten 

van de stijging van de medische kosten in 2010. Daarnaast leidde de volledige bekostiging van medische 

uitzendingen tot een aanzienlijke stijging in de uitgaven. De nieuwe gemeenschappen zullen in de toekomst 

nadrukkelijk de aandacht moeten schenken aan de beheersing van de medische kosten. Naar het zich laat 

aanzien zullen de voormalige landelijke en eilandelijke regelingen in alle gemeenschappen hervormd worden 

tot een geüniformeerd stelsel met een basispakket. Voormalige Landelijke en eilandelijke 

uitvoeringseenheden worden daarbij gefuseerd, zoals dit het geval is op Curaçao, waar de fusie tussen de 

SVB en BZV vergevorderd is. 

 

Om de medische kosten in de toekomst te kunnen blijven financieren is het onontbeerlijk om de premie, 

welke sedert het jaar 1996 niet is aangepast, te verhogen (tenzij er drastisch gekort wordt op de tarieven en 

budgetten in plaats van verhogingen). Bij het uitblijven daarvan zal de zorg op korte termijn onbetaalbaar 

worden vanuit het ZV-fonds, met alle consequenties van dien voor de toegankelijkheid van de zorg. 

 

Voor wat betreft de AOV/AWW-fondsen vormen de financiële gevolgen van de vergrijzing van de bevolking 

het belangrijkste risico. Uitvoerig onderbouwde meerjaren analyses door meerdere instanties hebben dit reeds 

herhaaldelijk aangetoond. Verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd blijft geboden, zoals dat reeds is 

geschied in vele landen van de wereld met een vergelijkbaar systeem. Een wetgevingsproduct om de 

pensioenleeftijd te verhogen is in het jaar 2008 aan de Regering aangeboden, teneinde tijdig bij te kunnen 

sturen om het AOV/AWW-fonds structureel gezond te kunnen houden. Het AOV/AWW-fonds zal op korte 

termijn substantiële tekorten gaan vertonen indien een verhoging van de pensioenleeftijd niet plaatsvindt. 

Voor wat betreft Curaçao geldt een bijzonder aandachtspunt in die zin dat relatief een groter deel van AOV-

uitkeringen voor rekening van Curaçao zal blijven, hetgeen naast de vergrijzing de druk op het AOV-fonds 

van Curaçao groter maakt.  
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5. SLOT 

De SVB heeft het steeds als haar taak beschouwd om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het garant stellen 

en het optimaal uitvoeren van de sociale verzekeringen binnen onze gemeenschap. De SVB is een organisatie 

met een bewezen meer dan 50-jarige verdienstelijke „track record‟ in de uitvoering van de aan de Bank 

toebedeelde taken op het gebied van sociale verzekeringen. De Directie heeft het volledige vertrouwen dat 

alle nieuwe eenheden, nu voortgebouwd wordt op deze 50-jarige ervaring, deze uitvoering nog verder zullen 

uitbouwen. 

 

Bij het uiteengaan van de eilanden van de Nederlandse Antillen en het ophouden te bestaan van de 

Antilliaanse Sociale Verzekeringsbank is een speciale dank op zijn plaats. Onze dank gaat uit naar alle 

klanten van de SVB, de Antilliaanse gemeenschappen, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en 

Saba, die de SVB gedurende 50 jaren heeft mogen bedienen. Ook past een dank aan alle werknemers, alsook 

werkgevers, die gedurende de afgelopen 50 jaar een bijdrage hebben geleverd aan de organisatie van de SVB. 

 

Al het bovenstaande kon niet bewerkstelligd worden zonder de medewerking van diverse personen en 

instanties, waar de SVB van afhankelijk is bij haar taakuitoefening. De directie heeft het vertrouwen dat met 

behulp van alle betrokken partijen, de verantwoordelijke Ministers, de Raad van Toezicht en Advies, het 

personeel, de medewerkenden en andere belanghebbenden, maar vooral de cliënten van de SVB 

(pensioengerechtigden en verzekerden), de gemeenschappen genoegzaam bediend zullen blijven voor de 

Sociale Zekerheid. 

 

Onze dank gaat uit voor de getoonde interesse, positieve kritiek, verleende steun en medewerking. 

 

28 mei 2011 

 

De Directeur, 

 

 

 

 

 

      

Drs. Ph. J. T. Martis  
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Bijlage 1 behorende tot het directieverslag  
 

Het aantal bij de SVB aangesloten huisartsen bedroeg per eiland en naar de stand per ultimo boekjaar: 

 

Eilanden  2010 2009 2008 2007 2006 

Curaçao 93 92 90 90 90 

Bonaire 9 9 9 10 10 

St. Maarten 19 19 18 18 18 

St. Eustatius 1 1 1 1 1 

Saba 1 1 1 1 1 

Totaal 123 122 119 120 120 
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Bijlage 2 behorende tot het directieverslag    
 

Het aantal medewerkende zorgverleners, naast de bovengenoemde huisartsen, bedroeg verdeeld per categorie 

en per eiland en naar de stand per 9 oktober 2010 respectievelijk 31 december 2009 als volgt: 

 

Categorie Curaçao Bonaire Bovenwinden Totaal 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Ziekenhuizen 3 3 1 1 3 3 7 7 

Psychiatrische kliniek 2 2 - - 1 1 3 3 

Kraamkliniek 1 1 - - - - 1 1 

Specialisten* 89 89 3 3 11 12 103 104 

Botica’s 33 33 3 3 12 12 48 48 

Verloskundigen 9 9 1 1 1 1 11 11 

Logopedisten 10 9 1 1 2 2 13 12 

Diëtisten 15 14 2 2 1 1 18 17 

Bandagist 1 1 - - - - 1 1 

Instrumentmakers 3 3 - - - - 3 3 

Oefentherapeuten 7 5 - - - - 7 5 

Sportarts 1 1 - - - - 1 1 

Psycholoog 7 7 - - 2 2 9 9 

Laboratorium 2 2 1 1 1 1 4 4 

Fysiotherapeuten 44 44 8 8 7 7 59 59 

Chiropracteur 2 2 - - - - 2 2 

Verpleeghuis 1 1 - - - - 1 1 

Wijkverpleging 3 3 1 1 1 1 5 5 

Nierdialyse  3 3 - - - - 3 3 

Podotherapeut 2 2 - - - - 2 2 

Totaal 238 234 21 21 42 43 301 298 

         

 

*Specialisten Curaçao Bonaire Bovenwinden Totaal 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

         

Uroloog 3 3 - - - - 3 3 

Oogarts 8 8 - - 1 1 9 9 

Orthopeed 9 9 - - 1 1 10 10 

Plastisch chirurg 2 2 - - - - 2 2 

Kaakchirurg 2 2 - - - - 2 2 

Neuroloog 3 3 - - - - 3 3 

KNO-arts 5 5 - - - - 5 5 

Internist 11 11 - - 1 1 12 12 

Gynaecoloog 9 9 1 1 2 3 12 13 

Gastro-enteroloog 2 2 - - 1 1 3 3 

Chirurg 8 9 1 1 1 1 10 11 

Dermatoloog 2 2 - - 1 1 3 3 

Cardioloog 6 6 - - - - 6 6 

Psychiater 5 5 1 1 2 2 8 8 

Neurochirurg 1 1 - - - - 1 1 

Longarts 4 3 - - - - 4 3 

Kinderarts 9 9 - - 1 1 10 10 

Totaal 89 89 3 3 11 12 103 104 
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Bijlage 3 behorende tot het directieverslag 
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ACCOUNTANTSVERKLARING  
 

Wij hebben de in dit rapport (pagina 29 tot en met 64) opgenomen jaarrekening 2010 die deel uitmaakt van 

het jaarverslag van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen (de “Bank”) te Curaçao 

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 9 oktober 2010, staat van baten en lasten, en het 

kasstroomoverzicht 2010 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke 

grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van de directie  

De directie van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 

het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland aanvaardbare richtlijnen 

voor de jaarverslaggeving. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als 

het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

  

Verantwoordelijkheid van de accountant  

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlandse aanvaarde controlestandaarden. Dit 

vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig 

plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 

afwijkingen van materieel belang bevat.  

 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de 

door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico‟s dat de 

jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van 

deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het 

opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet 

tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. 

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede 

een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

 
Oordeel  

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen per 9 oktober 2010 en van het 

resultaat en de kasstromen over 2010 in overeenstemming met in Nederland aanvaarde richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving. 

 

Curaçao, 30 juni 2011 

KPMG ACCOUNTANTS B.V. 

 

 

 

Lindomar L.P. Scoop RA 
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Gecombineerde JAARREKENING 

Gecombineerde Balans  

  

ACTIVA 

 

Toel. 

9 oktober  

2010 

31 december 

2009* 
(in Antilliaanse guldens)    

    

Vaste activa    

Immateriële vaste activa 2 1.648.041 2.206.688 

Materiële vaste activa 3 22.153.611 22.881.802 

  23.801.652 25.088.490 

Financiële vaste activa    

Langlopende vorderingen 4,11 1.496.813 - 
Beleggingen 5 454.544.205 382.366.412 

  456.041.018 382.366.412 

    

  479.842.670 407.454.902 

Vlottende activa    

Vorderingen    

Vordering uit hoofde van premieheffing  6 58.327.302 53.380.944 

Vorderingen op pensioengerechtigden 7 1.524.997 1.532.540 

Rekeningen met de Rechtspersoon de Nederlandse Antillen 8 199.210 6.021.286 

Vorderingen op Saba en St. Eustatius 9 7.080.479 - 
Rekening-courant BZV  700.813 - 
Rekening-courant Cessantiafonds  214.111 777.920 

Rekening-courant FZOG  4.311.286 360.232 

Vooruitbetaalde uitkeringen 10 22.420.751 26.531.895 

Rente beleggingen  11.695.737 6.762.866 

Overige vorderingen 4,11 5.363.780 2.409.524 

  111.838.466 97.777.207 
    

Beleggingen 5 264.923.075 268.104.988 

Liquide middelen 12 60.178.920 127.700.760 

  325.101.995 395.805.748 

    

  436.940.461 493.582.955 

    

  916.783.131 901.037.857 

PASSIVA    

Ten behoeve van de fondsen beheerde vermogens 13   

Wettelijke reserves  267.234.000 241.093.000 

Herwaarderingsreserve materiële vaste activa en beleggingen  33.801.557 37.321.369 

Nog te dekken tekorten  (67.229.369) (28.070.966) 

Schommelfondsen  484.357.287 483.120.220 

  718.163.475 733.463.623 

Voorziening     
Voorziening duurtetoeslag en VUT APNA 14 26.570.027 24.546.000 
    
Kortlopende schulden    

Uitkeringen 15 143.169.419 118.212.668 

Geblokkeerde pensioenrechten 16 14.666.031 12.103.801 

Overige schulden en overlopende passiva 17 14.214.179 12.711.765 

  172.049.629 143.028.234 

    

  916.783.131 901.037.857 

*2009  aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.  

Zie ook toelichting behorende tot de jaarrekening  
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Gecombineerde Staat van Baten en Lasten  

   

Toel. 

Over de 

periode van 1 

januari tot en 

met 9 oktober 

 2010 

 2009 

(in Antilliaanse guldens)    

    

BATEN    

Premiebaten 19 511.068.013 633.107.160 

Boetes en vergoeding dwangschriften  1.555.964 1.673.212 

  512.623.977 634.780.372 

    

Vrijval gereserveerde pensioenrechten  20 5.648.300 7.280.713 

Vrijval gereserveerde uitkeringen ZV/OV-fondsen 20 879.606 1.513.037 

Overige baten 21 1.245.522 1.623.824 

  520.397.405 645.197.946 

LASTEN    

Uitkeringen 22 534.922.017 597.736.379 

Administratiekosten 23 31.672.392 37.525.937 

Dotatie voorziening duurtetoeslag 14 2.477.778 5.529.028 

Medische kosten uit hoofde van (tarief)aanpassingen voorgaande jaren  24 1.769.513 535.163 

Bijdrage aan zorgopleidingen  900.232 1.162.800 

Overige lasten 25 286.350 790.311 

  572.028.282 643.279.618 

    

FINANCIERINGSBATEN EN –LASTEN 26   
Opbrengst/(verlies) beleggingen  40.526.558 67.618.131 

Overige financieringsbaten en (-lasten)  (676.017) 545.915 

  39.850.541 68.164.046 

    

Dotatie aan wettelijke reserve 13 (26.141.000) (23.209.000) 

    

(Tekort)/Overschot  (37.921.336) 46.873.374 

    

    

    
Zie toelichting behorende tot de jaarrekening  
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Gecombineerd Kasstroomoverzicht 

   Over de 

periode 1 

januari 2010 

tot en met 9 

oktober  2010 

 2009 

(in Antilliaanse guldens)   

   

Kasstroom uit operationele activiteiten (toelichting 26)   

Ontvangsten uit hoofde van premie-inning   

Ontvangsten premie AOV/AWW 348.977.082 432.478.559 

Restituties AOV/AWW (20.008.200) (20.435.707) 

Ontvangsten premie ZV/OV 123.811.286 162.593.441 

Ontvangsten premie ZV/OV - Bijdrage Land 42.091.039 57.204.735 

 494.871.207 631.841.028 

Betalingen van uitkeringen   

Uitkeringen AOV/AWW (321.547.256) (349.935.000) 

Uitkeringen ziekengeld (16.480.269) (15.855.468) 

Uitkeringen medische kosten (155.532.957) (197.872.231) 

 (493.560.482) (563.662.699) 

   

Positieve kasstroom uit bedrijfsvoering 1.310.725 68.178.329 

   

Ontvangen interest 17.571.727 32.023.891 

Ontvangsten uit hoofde van overige opbrengsten 1.555.964 1.673.212 

(Betaalde)/ontvangen interest en bankkosten (676.016) 545.915 

Betaalde exploitatiekosten (28.502.406) (35.089.041) 

 (10.050.731) (846.023) 

   

(Negatieve)/positieve kasstroom uit operationele activiteiten (8.740.006) 67.332.306 

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   

Investeringen in materiële vaste activa (382.178) (647.807) 

Investeringen in beleggingen  (94.311.599) (160.195.728) 

Ontvangsten uit hoofde van verkoop/vervallen van beleggingen en 

aflossingen van leningen u/g 

 

40.000.000 

 

147.362.467 

Negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten (54.693.777) (13.481.068) 

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   

Toename in rekening-courant verhouding met BZV (700.812) - 

Afname/(toename) in rekening-courant verhouding met Cessantiafonds 563.809 (178.973) 

(Toename)/afname in rekening-courant verhouding met FZOG (3.951.054) 517.586 

(Negatieve)/positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten (4.088.057) 338.613 

   

(Afname)/toename in geldmiddelen (67.521.840) 54.189.851 

   

Saldo liquide middelen per 1 januari 2010/1 januari 2009 127.700.760 73.510.909 

   

Saldo liquide middelen per 9 oktober 2010/31 december2009 60.178.920 127.700.760 

   
 

Zie toelichting behorende tot de jaarrekening 
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Toelichting behorende tot de gecombineerde jaarrekening  

(1) Algemene informatie en belangrijkste waarderingsgrondslagen 

Algemene informatie 

De Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen (de Bank of SVB) is een bij Landsverordening 

van de Nederlandse Antillen opgericht rechtspersoon, gevestigd te Willemstad, Curaçao. De bank heeft 

eveneens vertegenwoordigers op alle overige eilanden van de Nederlandse Antillen. 

De bank is belast met de uitvoering van een aantal bij landsverordening van de Nederlandse Antillen 

ingestelde sociale verzekeringen, te weten: 

 - Ziekteverzekering (ZV); 

 - Ongevallenverzekering (OV); 

 - Algemene Ouderdomsverzekering (AOV); 

 - Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW) en 

 - Cessantia-Landsverordening. 

 

Met het intreden van de nieuwe staatkundige structuur per 10-10-10 zullen de eilanden van de voormalige 

Nederlandse Antillen ieder op hun eigen wijze invulling geven aan de sociale verzekeringen binnen de 

„nieuwe‟ gemeenschappen. Voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden de werkzaamheden van 

de SVB voortgezet door de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Het personeel van de SVB, werkzaam 

op de BES-eilanden, is overgenomen door de RCN, daarbij opgesplitst in de units Zorgverzekeringskantoor 

(VWS), Belastingkantoor (premies) en de unit Sociale Zaken (AOV, AWW en loonderving).  

Voor Sint Maarten is het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen (UOSZV) opgericht. Ook 

daar is het personeel van de SVB Nederlandse Antillen overgenomen door de geïnstitueerde UOSZV, dat in 

belangrijke mate voortbouwt op de vestiging van de SVB op Sint Maarten. 

Het Land Curaçao heeft, mede op grond van het protocol d.d. 2 april 2009 tussen het voormalig Eilandgebied 

Curaçao en het Land de Nederlandse Antillen, het instituut SVB voortgezet als zijnde een instelling van het 

Land Curaçao voor de uitvoering van sociale verzekeringen. Mede hierdoor is de jaarrekening opgesteld op 

basis van een continuïteitsveronderstelling. 

 

Het Cessantiafonds is niet opgenomen in de jaarrekening van de Bank. Voor het Cessantiafonds is een 

afzonderlijke landsverordening opgesteld. In deze landsverordening is bepaald dat het Cessantiafonds een 

aparte rechtspersoon is en een eigen jaarrekening dient op te stellen. 

 

De voor de uitvoering benodigde middelen worden verkregen uit premieheffing, bestemd voor door de Bank, 

per soort verzekering, beheerde fondsen. 

 

De verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlanse Antillen worden zonder voorbehoud 

gegarandeerd door de Rechtspersoon het Land de Nederlandse Antillen. Voor zover de bank tijdelijk gebrek 

heeft aan kasmiddelen, kunnen renteloze voorschotten bij het Land de Nederlandse Antillen worden 

opgenomen, welke voorschotten zo spoedig mogelijk dienen te worden terugbetaald. 

 

Tussen de ZV-, OV-, AOV- en AWW-fondsen (de fondsen) enerzijds en het SVB-fonds anderzijds, en ook 

tussen de fondsen onderling, bestaan rekening-courant verhoudingen. Er vindt renteverrekening plaats tussen 

de diverse fondsen over de in rekening-courant verschuldigde bedragen of te vorderen tegoeden. Als 

rentepercentage voor deze renteverrekening is gebruikt het in het verslagjaar gerealiseerde gemiddelde 

jaarlijkse netto rendement, inclusief betaalde transactiekosten en ongerealiseerde resultaten op de gehele 

beleggingsportefeuille. Voor het jaar 2010 bedroeg dit rendement positief 7,53% (2009: positief 10,65%).  

ZIEKTE- EN ONGEVALLENVERZEKERING 

Het Ziektefonds en het Ongevallenfonds zijn ingesteld ter uitvoering van de Landsverordeningen 

Ziekteverzekering respectievelijk Ongevallenverzekering. Zij vergoeden kosten van geneeskundige 

behandeling en verpleging, en verrichten uitkeringen in geld aan door ziekte arbeidsongeschikt geworden 

werknemers (ZV), en aan door een ongeval getroffen werknemers of hun nabestaanden (OV). 

 

De werkgevers dienen maandelijks aangifte te doen bij de SVB van de over die periode verschuldigde 

premie, en vóór of uiterlijk op de 15de van de daaropvolgende maand, betalingen over de afgelopen periode 

te verrichten. Indien de werkgever in gebreke blijft ten aanzien van indiening van de aangifte of betaling gaat 
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de SVB over tot het opleggen van maandelijkse aanslagen. Eenmaal per jaar bepaalt de SVB of de door de 

werkgevers, middels aangifte, aangegeven loonsommen en premies correct zijn. Indien hiertoe aanleiding 

bestaat wordt een aanslag opgelegd. 

 

De premie wordt over de beide fondsen verdeeld naar rato van de respectievelijke premiepercentages. Dit 

percentage wordt vanaf het jaar 2004 afgeleid van de premieverdeling (en derhalve loonsommen) conform de 

door de werkgevers gedane aangiften. Voor het jaar 2010 is de premieverdeling vastgesteld op 84,0% voor de 

ZV en 16,0% voor de OV (2009 was 84,3% voor de ZV respectievelijk 15,7% voor de OV). 

Algemene Ouderdomsverzekering en Algemene Weduwen- en Wezenverzekering 

Het Ouderdomsfonds en het Weduwen- en Wezenfonds zijn ingesteld ter uitvoering van de 

Landsverordeningen Algemene Ouderdomsverzekering respectievelijk Algemene Weduwen- en 

Wezenverzekering. 

 

Het Ouderdomsfonds keert een ouderdomspensioen uit dat ingaat bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd. 

De gehuwde vrouw heeft een zelfstandig recht op AOV-uitkering.  

Het Weduwen- en Wezenfonds keert pensioenen uit aan de weduwe, weduwnaar en de kinderen, gelimiteerd 

tot een bepaalde leeftijd, van overleden verzekerden.  

 

De taken met betrekking tot het opleggen van de aanslagen berusten bij de Inspecties der Belastingen van het 

Rechtspersoon het Land de Nederlandse Antillen. 

Verslaggevingsperiode 

Verkort boekjaar 2010 

Door de ontmanteling van de Nederlandse Antillen per 9 oktober 2010 is het boekjaar van de Sociale 

Verzekeringsbank een verkort jaar en gaat over de periode 1 januari 2010 tot en met 9 oktober 2010. De 

cijfers over 2009 zijn hierdoor niet vergelijkbaar met de cijfers van het lopende boekjaar aangezien 2010 een 

verkort boekjaar is. 

 

Bij de waardering van de activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het geheel van 

werkzaamheden van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen waaraan die activa en passiva 

dienstbaar zijn, worden voortgezet conform het Rijksbesluit Opvolging Sociale Verzekeringsbank 

Nederlandse Antillen (Stb. 2010, 361) door de rechtsopvolgers (SVB Land Curaçao, Rijksdienst Caribisch 

Nederland (RCN) en het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten-verzekeringen (UOSZV) van Sint 

Maarten). De jaarrekening is hierdoor opgesteld vanuit een continuïteitsveronderstelling zoals eerder is 

vermeld.  

Toegepaste standaarden 

De jaarrekening van de bank is opgesteld in overeenstemming met in Nederland aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving.  

 

De grondslagen die worden toegepast voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is vermeld.  
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling  

Algemeen 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Een actief wordt in de gecombineerde balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen naar de fondsen zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Een verplichting wordt in de gecombineerde balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is 

dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in 

zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Baten worden in de gecombineerde Staat van Baten en Lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van 

het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van 

een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 

worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 

vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 

nagenoeg alle risico‟s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt 

het actief of de verplichting niet langer in de gecombineerde balans opgenomen.  

Rapporteringsvaluta 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in Nederlands Antilliaanse guldens (NAf.), de functionele valuta van de 

bank.  

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van 

deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

 

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s  

In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele 

valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in 

vreemde valuta‟s die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden in antilliaanse guldens 

omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per de transactiedatum. De bij omrekening optredende 

valutakoersverschillen worden als bate of last in de winst- en verliesrekening opgenomen. Niet-monetaire 

activa en passiva in vreemde valuta‟s die tegen actuele waarde worden opgenomen, worden naar antilliaanse 

guldens omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald. De bij 

omrekening optredende valutakoersverschillen worden als deel van de herwaarderingsreserve rechtstreeks in 

het eigen vermogen verwerkt. 
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Stelselwijziging  

Stelselwijziging waardering materiële vaste activa 

Tot 1 januari 2010 vond de waardering van de gebouwen en verbouwingen plaats tegen 

aanschaffingswaarden respectievelijk kosten van aanleg verminderd met afschrijvingen, berekend op basis 

van de geschatte levensduur per bedrijfsmiddel rekening houdende met een eventuele restwaarde. Met ingang 

van 1 januari 2010 is besloten om deze materiële vaste activa te waarderen op actuele waarde, t.w. de 

opbrengstwaarde van deze activa. Door de directie van de SVB is hiertoe besloten aangezien de actuele 

waarde een beter inzicht verschaft in de daadwerkelijke waarde van deze activa (mede gezien het feit dat een 

belangrijk deel van de activa op basis van actuele waarde zal worden afgerekend in de Boedelscheiding 

Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen). De basis voor  deze waardering zijn taxatierapporten 

van taxateurs die het vastgoed op Curaçao en Bonaire in oktober 2010 hebben getaxeerd. De stelselwijziging 

heeft geleid tot het creëren van een herwaarderingsreserve, waarbij de opwaardering conform de 

waarderingsgrondslagen, voor het vereiste inzicht, in 2009 heeft plaatsgevonden. 

 

Een samenvatting van de stelselwijziging wordt weergegegeven in onderstaande tabel: 

 9-10-2010 2009 
(in Antilliaanse guldens)   

Herwaarderingsreserve materiële vaste activa en beleggingen per begin 

van de periode  

 

37.321.369 

 

22.253.699 

Mutatie herwaarderingsreserve beleggingen (3.337.677) 7.600.128 

Stelselwijzing in eigen vermogen in verband met herwaardering materiële 

vaste activa 

 

- 

 

7.649.677 

Correctie cumulatieve afschrijving materiële vaste activa (182.135) (182.135) 

Herwaarderingsreserve per einde periode 33.801.557 37.321.369 

   

Waarderingsgrondslagen 

Immateriële vaste activa 

Dit betreft extern ontwikkelde software waarvan de licentierechten zijn verkregen. De waardering heeft 

plaatsgevonden op aanschafwaarde, onder aftrek van de daarop gebaseerde lineaire afschrijvingen, uitgaande 

van een geschatte economische levensduur van 7 jaar.  

Materiële vaste activa 

De duurzame bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen vervangingswaarde op het moment van de 

herwaardering onder aftrek van de daarop gebaseerde lineaire afschrijvingen, uitgaande van de geschatte 

economische levensduur.  

 

 

De volgende afschrijvingspercentages worden op jaarbasis gebruikt:  

Bedrijfsgebouwen    2,5% 

Computers     33,33% 

Airco-installaties    10 - 33,33% 

Inventarissen en vervoermiddelen  20 - 33,33% 

 

Financiële instrumenten omvatten langlopende vorderingen, beleggingen (investeringen in aandelen en 

obligaties, deposito‟s), overige vorderingen, rekening-courant, liquide middelen, uitkeringen, geblokkeerde 

pensioenrechten en overige schulden en overlopende passiva. 

 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde (zijnde de kostprijs). 

Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 

de winst-en-verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste 

waardering. 

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 
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Financiële vaste activa (beleggingen) 

De bank maakt het volgende onderscheid in haar beleggingsportefeuille: 

 Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen in 

de resultatenrekening  

Hiertoe behoren de financiële vaste activa in de zogenaamde handelsportefeuille. De bank heeft haar 

beleggingen in de buitenlandse aandelen en obligaties als haar handelsportefeuille aangemerkt. Deze 

beleggingen worden tegen hun marktwaarde gewaardeerd. Wijzigingen in die reële waarde worden 

verantwoord in de winst- en verliesrekening. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare 

transactiekosten als last in de winst- en verliesrekening verwerkt. 

 Leningen en vorderingen  

Hiertoe behoren alle financiële activa, die geen derivaten zijn, en die een vaste aflossing hebben en niet op 

een actieve markt verhandeld worden. De deposito‟s worden door de Bank onder deze categorie 

geclassificeerd. Deze beleggingen worden gewaardeerd tegen hun geamortiseerde kostprijs met het gebruik 

van de effectieve interest methode.  

 Financiële vaste activa die voor verkoop beschikbaar zijn 

Onder deze categorie vallen de financiële vaste activa die aangehouden worden met de bedoeling voor 

verkoop en alle overige beleggingen, die niet onder de overige categorieën geclassificeerd kunnen worden. 

De lokale beleggingen worden onder deze categorie geclassificeerd en worden gewaardeerd tegen reële 

waarde. De waardeverandering van deze beleggingen wordt direct in het eigen vermogen verwerkt tot het 

moment dat de belegging verkocht is behalve in geval van een duurzame daling in de marktwaarde. In dat 

geval wordt het verlies direct genomen en in de Staat van Baten en Lasten verwerkt. Bij verkoop van de 

belegging wordt de cumulatieve winst of het verlies dat tot op dat moment in de herwaarderingsreserve was 

opgenomen in de Staat van Baten en Lasten verwerkt. Beleggingen zijn alleen geclassificeerd onder de 

vlottende activa als de beleggingen primair worden gehouden voor de verkoop of voor de korte termijn en de 

verwachting is dat realisatie zal plaatsvinden binnen 12 maanden na de balansdatum. 

  

Bijzondere waardeverminderingen 

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen 

wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een 

actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt 

bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de 

toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.  

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige 

kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde 

en de actuele waarde van het actief. 

Vorderingen 

Verstrekte leningen, rekening-couranten  en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Premiebaten ZV/OV-fonds en vorderingen uit hoofde van premieheffing 

 

Werkgevers 

De werkgevers doen maandelijks aangifte voor de te betalen ZV- en OV-premies. Op basis van de door de 

afdelingen Heffing & Inning en Controle Dienstverlening verrichte controles worden gedurende het jaar 

aanslagen verstuurd voor niet ingediende aangiftes of te laag verantwoorde loonsommen. De betalingen 

betreffen zowel de door de werkgevers ingediende aangiften als door de SVB verstuurde (naheffings)-

aanslagen, inclusief eventuele boetes. De in de jaarrekening verantwoorde premiebaten zijn de gedurende het 

jaar ontvangen dan wel verrekende premies, alsmede premiebaten uit hoofde van (naheffings)-aanslagen, 

indien de volwaardigheid met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld. 
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In principe wordt eens per jaar een zgn. “Jaarcyclus” gedraaid, op basis waarvan naheffingsaanslagen voor 

nog te betalen premies, aan de werkgevers worden opgelegd. De vorderingen uit hoofde van deze 

naheffingsaanslagen worden in principe niet in de jaarrekening opgenomen daar de invorderbaarheid van 

deze posten niet eenduidig vaststaat. De in januari 2009 opgelegde naheffingsaanslagen 2007, de in februari 

2010 opgelegde naheffingsaanslagen 2008, alsmede de in september 2010 opgelegde naheffingsaanslagen 

2009, zijn slechts als vorderingen per ultimo boekjaar opgenomen, voor zover de volwaardigheid met 

voldoende zekerheid kan worden vastgesteld. Over de periode 1 januari 2010 tot en met 9 oktober 2010 zijn 

er geen naheffingsaanslagen opgelegd. Deze naheffingsaanslagen, voorzover deze geïnd kunnen worden, 

zullen toekomen aan de rechtsopvolgers van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen. 

 

Daarnaast worden de ontvangen premies in het volgende boekjaar met betrekking tot het huidige en 

voorafgaande boekjaren ook als premiebaten en als vorderingen per balansdatum verantwoord, indien deze 

vorderingen met voldoende zekerheid vastgesteld kunnen worden.  

Land 

De bijdragen van de voormalige Rechtspersoon de Nederlandse Antillen in de ZV-premies voor het 

meeverzekeren van gezinsleden van de verzekerde werknemers (actieven) en de gewezen werknemers en 

diens gezinsleden, worden ook als premiebaten verantwoord. Deze premie wordt op basis van verstuurde 

aanslagen verantwoord en omvat per balansdatum ook een reservering voor de per ultimo boekjaar nog niet 

door de Rechtspersoon de Nederlandse Antillen afgedragen premies. 

Premiebaten AOV/AWW-fonds en vorderingen uit hoofde van premieheffing 

De in de jaarrekening verantwoorde premiebaten zijn gebaseerd op de door de Landsontvanger geïnde en aan 

het SVB afgedragen premies evenals de door de werkgevers gedane betalingen bij de SVB zelf.  

 

De verantwoordelijkheid voor de heffing van AOV/AWW-premie berust bij de Inspecties der Belastingen 

van de Rechtspersoon de Nederlandse Antillen. Rekening houdend met deze verdeling van 

verantwoordelijkheid wordt de SVB niet verantwoordelijk geacht voor de vaststelling van de juistheid en 

volledigheid van de premieheffing. 

 

Voor de AOV/AWW-premies geldt ook dat de ontvangsten na afloop van het boekjaar en die betrekking 

hebben op de periode tot en met het boekjaar als bate in het huidige boekjaar worden verantwoord. Deze 

betalingen kunnen verricht zijn op zowel door de werkgevers ingediende aangiften als op door de Inspecties 

der Belastingen verstuurde aanslagen, inclusief eventuele boetes. 

Overige financiële verplichtingen 

Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde 

kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode. 

Liquide middelen 

Hieronder zijn de rekening-courant verhoudingen met de banken en het kasgeld verantwoord. Deze posten 

worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. 

Ten behoeve van de fondsen beheerde vermogens  

Wettelijke reserves 

De vorming van de wettelijke reserve, bedoeld in artikel 8, lid 2, van de Landsverordening Ziekteverzekering 

en de Landsverordening Ongevallenverzekering, vindt plaats op basis van de Landsbesluiten houdende 

Algemene maatregelen d.d. 21 april 1966 en 23 december 1966. 

 

Hierin wordt de vaststelling van deze reserves bepaald op ten minste 50% en ten hoogste 70% van de 

gemiddelde uitkeringen per jaar, verbonden aan de uitvoering van de beide landsverordeningen, te berekenen 

over een periode van vijf jaar. Bij de bepaling van de reserves is een percentage van 50 gebruikt. 

 

Uit hoofde van respectievelijk artikel 23 en artikel 26 van de Landsverordeningen Algemene 

Ouderdomsverzekering en Algemene Weduwen- en Wezenverzekering dient ten behoeve van zowel het 

AOV-  als het AWW-fonds een reserve te worden gevormd en in stand te worden gehouden.  
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Echter, een landsbesluit ter uitvoering van de artikelen in de landsverordeningen, is tot op heden nog niet tot 

stand gekomen. De vorming van de wettelijke reserves voor het AOV- en het AWW-fonds heeft 

plaatsgevonden volgens de richtlijnen zoals gesteld in de Landsbesluiten houdende Algemene maatregelen 

d.d. 21 april 1966 en 23 december 1966 inzake de Ziekte- en Ongevallenverzekering. 

Herwaarderingsreserve  

Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgenomen in de 

herwaarderingsreserve indien voor deze activa geen frequente marktnoteringen bestaan of indien deze activa 

niet onmiddellijk in het resultaat worden verwerkt. De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel 

actief en is niet hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kostprijs en de actuele 

waarde. Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking 

tot dat actief vrij ten gunste van de overige reserves.  

Nog te dekken tekorten 

Tekorten van de fondsen die niet gedekt kunnen worden vanuit de schommelfondsen, worden in het 

vermogen opgenomen als "Nog te dekken tekorten".  

Schommelfondsen  

Voor zover er overschotten zijn worden deze gestort in het Schommelfonds Ziekte- en 

Ongevallenverzekering  of het Schommelfonds Ouderdoms- en Weduwen- en Wezenverzekering. De gelden 

van de respectievelijke schommelfondsen worden gebruikt voor aanvulling van de middelen van het Ziekte- 

of Ongevallenfonds, en het Ouderdomsfonds- en het Weduwen- en Wezenfonds, indien en voor zover de 

gelden van deze fondsen niet toereikend mochten blijken te zijn. 

Voorzieningen  

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die 

uitgaven. 

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: 

 een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; 

en 

 waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 

 het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. 

De Bank heeft voor verplichting aan haar personeelsleden een voorziening voor duurtetoeslag verantwoordt 

dat rekening houdt met het volgende:  

 
Voorziening duurtetoeslag en VUT APNA 

De voorziening duurtetoeslag is gebaseerd op een actuarieel rapport van KeesenActuarissen. Voor alle (ex-

)werknemers worden de uitkeringen uit hoofde van de wettelijke VUT en duurtetoeslag regelingen volledig 

doorbelast door de Ambtenaren Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (APNA) aan de laatste 

werkgever van de (ex-)werknemers. Er is een voorziening berekend per balansdatum voorzover deze 

uitkeringen betrekking hebben op reeds verstreken diensttijd op grond van een opgave van APNA.  

VUT is van toepassing voor personen die in 1996 reeds deelnamen in APNA en bedraagt maximaal 70% van 

het salaris van personen van leeftijd 55 tot 60.  

Duurtetoeslag is van toepassing voor personen die voor 1 januari 1998 reeds deelnemers waren in APNA en 

bestaat uit het optrekken van het maximaal pensioen van 66,67% naar 70%, compensatie voor de invoering 

van de AOV-franchise en indexatie van het reguliere APNA pensioen. De volgende uitgangspunten en 

berekeningsmethode zijn gehanteerd vanaf 1 januari 2008: 

 Rentegrondslag: 5,5% (gebaseerd op de lokale overheidsobligaties rendement). 

 Overlevingstafels: De sterftetafel GBM/V 1990-1995. 

 Pensioenleeftijd: Voor allen 60 jaar. 

 Leeftijdsverschil: De mannelijke deelgenoten zijn drie jaar ouder verondersteld dan hun echtgenote en de 

vrouwelijke deelgenoten zijn drie jaar jonger verondersteld dan hun echtgenoot. 

 Gehuwdheidsfrequentie: Zowel voor deelgenoten als ex-deelgenoten is 40% gehuwdheid verondersteld. 
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 Jaarlijkse salarisstijging: 4%. 

 Jaarlijkse salaris indexering: 1%. 

 VUT-regeling toepassing: 10%. 

Personeelsbeloningen/pensioenen 

 Pensioenregeling 

Alle werknemers van de Bank zijn verzekerd bij het Algemeen pensioenfonds Nederlandse Antillen 

(APNA). De pensioenregeling beheerd door APNA is een multi-werkgever toegezegde pensioenregeling die 

recht geeft aan de deelnemer op een pensioen berekend als een vast percentage van het gemiddelde salaris 

van de laatste twee jaar in dienst van Bank, rekening houdend met een franchise. Op balansdatum is er geen 

informatie beschikbaar over een eventuele aansprakelijkheid van de Bank als gevolg van een mogelijke 

stijging van de premies in de toekomst.  

Voor de toegezegde pensioenregeling, beheerd door de APNA, is het pensioenfonds niet in staat om 

informatie over het evenredig aandeel van de Bank in de brutoverplichting en activa te verstrekken. Als 

gevolg hiervan kan dit plan worden verantwoord als zijnde toegezegde bijdragen regeling. 

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan 

het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum 

nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde 

premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover 

sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde 

premies. 

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten 

opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die 

verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen 

betrouwbaar kan worden geschat (zie voorziening voor duurtetoeslag). Het al dan niet bestaan van 

additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met APNA, de 

pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de 

werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 

Overige activa en passiva 

De overige activa en passiva zijn, tenzij anders vermeld, tegen nominale waarde opgenomen. 

Uitkeringen 

 Loondervingskosten en medische kosten  

Voor zowel de loondervingskosten als de medische kosten worden op balansdatum reserveringen getroffen 

ter grootte van alle bekende verplichtingen die betrekking hebben op de perioden tot en met balansdatum. 

 Pensioenuitkeringen 

Pensioenuitkeringen uit hoofde van AOV/AWW komen volledig ten laste van het jaar waarop ze 

betrekking hebben. Op basis van artikel 22 lid a, b en c van de Landsverordening Ouderdomsverzekering 

heeft degene die recht heeft op een ouderdomspensioen in de maand september ook recht op een 

kerstuitkering. De kerstuitkering bedraagt 100% van het bedrag aan ouderdomspensioen, waarop recht 

bestond in de maand september. De uitbetaling vindt dan eenmaal per jaar ambtshalve plaats in de eerste 

helft van de maand december indien de AOV-pensioengerechtigde nog in leven is. 

Overige baten en lasten 

De overige baten en lasten worden opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen. 

Belasting over het resultaat 

De Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen is vrijgesteld van het betalen van winstbelasting 

op basis van artikel 1 lid 1 van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940. 
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Financieel risico management 

Algemeen 

 

De bank maakt bij de uitoefening van haar taken gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten. Het 

betreft financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen en die voor het merendeel uit beleggingen 

bestaan. Als gevolg van de beleggingsactiviteiten wordt de bank geconfronteerd met risico‟s gerelateerd aan 

de financiële instrumenten en de markt waarin de bank actief is. De belangrijkste financiële risico‟s zijn 

marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. 

De bank heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt 

te beperken. Bij het niet-nakomen door een tegenpartij van aan de bank verschuldigde betalingen blijven 

eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. 

Marktrisico 

Marktrisico omvat de mogelijkheden voor winst of verlies en omvat het prijs(koers)risico, het valutarisico en 

het renterisico. Het prijsrisico is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van marktprijzen, 

die wordt veroorzaakt door factoren gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of 

generieke factoren hetgeen inherent is aan het beleggen in dit soort financiële activa. Het beleggingsbeleid 

van de directie is het middel om dit risico te minimaliseren. Valutarisico is het risico dat in vreemde valuta 

wordt belegd, waarbij de wijzigingen in vreemde valuta‟s ten overstaan van de Nederlands Antilliaanse 

gulden een negatief effect hebben op de activa en passiva van de bank die in vreemde valuta wordt 

aangehouden. Het risico hiervan is minimaal daar de bank merendeel in US Dollars belegt, die gekoppeld is 

aan de Nederlands Antilliaanse gulden. Het renterisico betreft het risico van wijzigingen in de marktrente. 

Een groot gedeelte van de beleggingen van de bank is interestdragend, bestaande uit obligatieleningen met 

een vast rentepercentage over de gehele looptijd.  

Kredietrisico 

Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor de bank als gevolg van faillissement of 

betalingsonmacht van tegenpartijen waarop de bank vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden 

gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven en banken waar deposito‟s worden geplaatst. De bank 

belegt slechts in bekende fondsen/bij bekende partijen waardoor dit risico beperkt wordt.  

Liquiditeitsrisico 

 

Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen 

worden omgezet in liquide middelen, waardoor de bank op korte termijn niet aan haar verplichtingen kan 

voldoen. Dit risico wordt afgedekt daar de bank voldoende liquide middelen aanhoudt waardoor geen beroep 

dient te worden gedaan op de belegde middelen. 
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Toelichting behorende tot de gecombineerde balans per 9 oktober 2010 

(2) Immateriële vaste activa 

De specificatie van de immateriële vaste activa is als volgt: 

 

 

Omschrijving 

Aangifte en 

jaarcyclus 

ZV/OV 

Declaraties/ 

ziektegelden 

 ZV/OV 

Inschrijving 

ZV/OV 

Inning-

systeem 

ZV/OV 

Overige 

ZV/OV 

Pensioen- 

systeem 

Totaal 

(in Antilliaanse guldens) 

        

Stand 1 januari 2010        

Aanschafwaarde 1.270.732 2.576.923 2.953.005 4.054.630 3.981.778 3.224.776 18.061.844 

        

Cumulatieve afschrijvingen (1.270.732) (2.576.923) (2.628.070) (3.715.914) (3.715.968) (1.947.549) (15.855.156) 

Boekwaarde - - 324.935 338.716 265.810 1.277.227 2.206.688 

        

Mutaties in 

boekwaarde: 

       

Afschrijvingen - - (63.692) (79.924) (72.756) (342.275) (558.647) 

Saldo mutaties in 2010 - - (63.692) (79.924) (72.756) (342.275) (558.647) 

        

Stand per 9 oktober 

2009 

       

Aanschafwaarde 1.270.732 2.576.923 2.953.005 4.054.630 3.981.778 3.224.776 18.061.844 

        

Cumulatieve afschrijvingen (1.270.732) (2.576.923) (2.691.762) (3.795.838) (3.788.724) (2.289.824) (16.413.803) 

Boekwaarde - - 261.243 258.792 193.054 934.952 1.648.041 
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(3) Materiële vaste activa 

De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt: 

 

 

Omschrijving 

 

Bedrijfs-

gebouwen 

Computers en 

airco- 

installaties 

Inventarisse

n 

en vervoer-

middelen 

 

 

Totaal 

(in Antilliaanse guldens)     

     

Stand per 1 januari 2010     

Aanschafwaarde 28.037.520 4.860.792 4.038.960 36.937.272 

Cumulatieve afschrijvingen (6.757.644) (3.862.555) (3.435.271) (14.055.470) 

Boekwaarde 21.279.876 998.237 603.689 22.881.802 

     

Mutaties in boekwaarde:     

Investeringen 72.599 239.411 70.168 382.178 

 72.599 239.411 70.168 382.178 

     

Afschrijvingen (577.475) (353.014) (179.880) (1.110.369) 

 (577.475) (353.014) (179.880) (1.110.369) 

     

Saldo mutaties in 2010 (504.876) (113.603) (109.712) (728.191) 

     

Stand per 9 oktober 2010     

Aanschafwaarde 28.110.119 5.100.203 4.109.128 37.319.450 

Cumulatieve afschrijvingen (7.335.119) (4.215.569) (3.615.151) (15.165.839) 

Boekwaarde 20.775.000 884.634 493.977 22.153.611 

     
*2009  aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 

Op basis van taxatierapporten per oktober 2010 is de waarde van materiële vaste activa als gevolg van een 

stelselwijziging aangepast voor een bedrag ad NAf.7.649.677. Conform de rapporteringsgrondslagen van de 

SVB is de herwaardering verwerkt in de vergelijkende cijfers van de Bank, en zijn de cumulatieve 

afschrijvingen tevens aangepast. Wij verwijzen voor het effect op het vermogen en het resultaat naar 

toelichting 1 “Stelselwijziging”.  

(4) Langlopende vorderingen 

Aangezien het SEHOS met grote financiële problemen kampt, heeft de SVB verschillende renteloze 

voorschotten verleend aan het SEHOS. In juni 2010 zijn deze voorschotten geconsolideerd tot een renteloze 

lening van NAf.6.096.813, waarbij overeengekomen is dat maandelijks, ingaande juni 2010, NAf.450.000 

afgelost zou worden. In augustus 2010 verzocht het SEHOS dit aflossingsbedrag te verlagen, waarbij de 

directie van de SVB akkoord is gegaan om ingaande september 2010 het maandelijkse aflossingsbedrag op 

NAf.250.000 te stellen.  

 

Onder overige vorderingen is opgenomen het kortlopende gedeelte van deze vordering, zijnde NAf.3.000.000  

 
Langlopende vordering   2010 

(in Antilliaanse guldens)  

    

Saldo per 1 januari   - 

Verstrekte voorschotten   6.096.813 

Afgelost in het lopend boekjaar   (1.600.000) 

   4.496.813 

Kortlopend deel van de langlopende vordering (zie toelichting 11) (3.000.000) 

    

Saldo per 9 oktober   1.496.813 
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(5) Beleggingen 

Het verloop van de beleggingen en de individuele waardering daarvan kan als volgt worden weergegeven: 

 

 

 

 

 

Buitenlandse 

aandelen en 

obligaties * 

 

 

Lokale 

obligaties ** 

 

 

 

Deposito’s *** 

 

 

 

2010 

 

 

 

2009 

(in Antilliaanse guldens)      

      

Waarderingen per 1 januari:      

Amortisatiewaarde  - - 80.435.447 80.435.447 84.334.582 

Marktwaarde 228.104.988 312.161.351 - 540.266.339 488.340.505 

Herwaarderingsreserve - 29.769.614 - 29.769.614 22.169.486 

Balanswaarde 228.104.988 341.930.965 80.435.447 650.471.400 594.844.573 

      

Mutaties:      

Aankopen 13.511.599 - 80.800.000 94.311.599 160.195.728 

Verkopen/Aflossingen - - (40.000.000) (40.000.000) (147.362.467) 

Koersresultaten 18.031.488 - - 18.031.488 35.195.213 

Amortisatie - (9.530) - (9.530) (1.776) 

Herwaarderingsreserve - (3.337.677) - (3.337.677) 7.600.128 

 31.543.087 (3.347.207) 40.800.000 68.995.880 55.626.826 

      

Waarderingen per 9 oktober:      

Amortisatiewaarde - - 121.235.447 121.235.447 80.435.447 

Marktwaarde 259.648.075 312.151.821 - 571.799.896 540.266.339 

Herwaarderingsreserve - 26.431.937 - 26.431.937 29.769.614 

Balanswaarde 259.648.075 338.583.758 121.235.447 719.467.280 650.471.400 

      

      

Af: kortlopend gedeelte 259.648.075 5.275.000 - 264.923.075 268.104.988 

      

Stand per 9 oktober - 333.308.758 121.235.447 454.544.205 382.366.412 

      

      

*2009 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 

 

Bovengenoemde beleggingen zijn als volgt geclassificeerd: 

 

* = Waardering tegen reële waarde en verwerking van de waardeveranderingen in de resultatenrekening. 

 

** = Waardering tegen reële waarde en verwerking van de waardeveranderingen ten gunste (laste) van de 

herwaarderingsreserve. 

 

*** = Leningen en vorderingen met waardering tegen amortisatiewaarde. 
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Een onderverdeling van de beleggingen naar vervaldatum ziet er als volgt uit: 

 

 

Omschrijving 
Vervaldatum 

< 1jr. 

Vervaldatum 

1jr. - 5jr. 

Balanswaarde 

9-10-2010 

Balanswaarde 

31-12-2009 

(in Antilliaanse guldens)     

     

Buitenlandse aandelen en obligaties  259.648.075 - 259.648.075 228.104.988 

Deposito’s - 121.235.447 121.235.447 80.435.447 

Lokale obligaties 5.275.000 333.308.758 338.583.758 341.930.965 

     

Totaal beleggingen 264.923.075 454.544.205 719.467.280 650.471.400 

     

 

Ten behoeve van de rekening-courant faciliteiten met Maduro & Curiel‟s Bank N.V. (MCB), ad NAf.6 mln. 

van MCB Curaçao en NAf.350.000 van MCB Bonaire, zijn termijndeposito‟s en call- en overige 

rentedragende rekeningen met een nominale waarde van totaal ca. NAf.7,0 mln. als onderpand gegeven. 

Voorgenoemde beleggingen zijn niet ter vrije beschikking van de SVB. Per 9 oktober 2010 en per 31 

december 2009 heeft de bank geen schulden uit hoofde van rekening-courant faciliteiten.  

 

Een specificatie van de in bezit zijnde lokale obligaties per 9 oktober 2010 is als volgt: 

 

 

Uitgifte 

Nominale 

waarde 

Uitgiftedatum Vervaldatum Couponrente/ 

Disconto 

Rendement Indicatieve 

prijs BNA 

Marktwaarde 

per 09-10-10 

(in Antilliaanse guldens)        

        

Eilandgebied Curaçao:        
7¼% Curaçao 2005/2015 (s/a) 2.000.000 22-jun-05 22-jun-15 7,25% 7,14% 117,72 2.354.400 

 2.000.000      2.354.400 

Nederlandse Antillen:        

7½% Ned. Ant. 2004/2011 (s/a) 5.000.000 15-dec-04 15-sep-11 7,50% 7,11% 105,50 5.275.000 

7½% Ned. Ant. 2002/2012 (s/a) 305.139.552 01-mei-02 01-mei-12 7,50% 7,54% 108,46 330.954.357 

 310.139.552      336.229.357 

        

Totaal 312.139.552      338.583.757 

        

 

Een overzicht van het behaalde jaarlijkse rendement is als volgt: 

 

 Gemiddeld belegd kapitaal Gemiddeld netto rendement 

 
1jan t/m 9 

oktober 2010 
2009 

1 jan t/m 9 

oktober 2010 
2009 

(in Antilliaanse guldens)     

     

Buitenlandse aandelen en obligaties  188.919.648 136.575.389 9,75% 25,67% 

Deposito’s 74.552.319 81.353.161 4,71% 4,82% 

Obligaties 241.176.715 368.787.227 7,54% 7,55% 

Totaal 504.648.682 586.715.777 7,95% 11,23% 
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(6) Vordering uit hoofde van premieheffing 

Dit zijn de vorderingen per balansdatum uit hoofde van premie-ontvangsten op aangifte, aanslagen en boetes 

ZV/OV en AOV/AWW gedurende de eerste 3 maanden na balansdatum, die betrekking hebben op de 

perioden tot en met balansdatum. 

 

De vordering op de voormalige Rechtspersoon het Land de Nederlandse Antillen heeft betrekking op de 

opgelegde aanslagen ZV/OV in verband met de bijdrage van de voormalige Rechtspersoon het Land de 

Nederlandse Antillen in de premie voor het meeverzekeren van gezinsleden en gewezen werknemers met 

diens gezinsleden. 

 

De vordering uit hoofde van premieheffing is als volgt samengesteld: 

 

 9-10-2010 31-12-2009 
(in Antilliaanse guldens)   

   

ZV/OV 19.054.568 17.349.257 

AOV/AWW 33.098.510 33.760.572 

Vorderingen op de voormalige Rechtspersoon het Land de Nederlandse 

Antillen uit hoofde van premie ZV/OV 

 

6.174.224 

 

2.271.115 

   

 58.327.302 53.380.944 

   

 

De vorderingen uit hoofde van ontvangen ZV/OV-premie kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

 

Curaçao 

 

Bonaire 

Sint 

Maarten 

Sint 

Eustatius 

 

Saba 

Totaal per 

9-10-2010 

Totaal per 

31-12-2009 

(in Antilliaanse guldens)        

        

Nog te ontvangen op:        

Aangifte ZV/OV 9.892.984 1.334.987 3.759.741 210.792 51.470 15.249.974 14.049.431 

Aanslag ZV/OV 2.276.112 65.244 1.292.628 4.898 8.524 3.647.406 3.269.345 

Boete ZV/OV 152.541 8.364 97.548 919 266 259.638 178.344 

Restituties ZV/OV (80.032) (22.331) (87) - - (102.450) (147.863) 

        

Totaal 12.241.605 1.386.264 5.149.830 216.609 60.260 19.054.568 17.349.257 
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De vorderingen uit hoofde van ontvangen AOV/AWW-premie kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

 

Curaçao 

 

Bonaire 

Sint 

Maarten 

Sint 

Eustatius 

 

Saba 

Totaal per 

9-10-2010 

Totaal per 

31-12-2009 

(in Antilliaanse 

guldens) 
       

        

Nog te ontvangen 

op: 

       

Aangifte 

AOV/AWW 

23.478.383 2.357.009 7.282.238 581.966 150.533 33.850.129 35.423.683 

Aanslag AOV/AWW 4.839.809 184.807 829.448 40.100 4.139 5.898.303 4.663.307 

Boete AOV/AWW 123.878 5.045 45.375 - 60 174.358 115.162 

Restituties 

AOV/AWW 

 

(4.613.028) 

 

(128.793) 

 

(1.777.105) 

 

(223.772) 

 

(81.582) 

 

(6.824.280) 

 

(6.441.580) 

        

Totaal 23.829.042 2.418.068 6.379.956 398.294 73.150 33.098.510 33.760.572 

        

 

De vorderingen uit hoofde van premieheffing ZV/OV op de Rechtspersoon het Land de Nederlandse 

Antillen, in verband met de bijdrage in het meeverzekeren van gezinsleden en gewezen werknemers met 

diens gezinsleden, kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

Stand per 

1 januari 2010 

 

Mutaties 2010 

Stand per 

9 oktober 2010 

(in Antilliaanse guldens)    

    

Curaçao 388.116.681          29.424.729  417.541.409 

Bonaire 33.875.093            4.072.595  37.947.688 

Sint Maarten 90.527.761 11.663.538 102.191.299 

Sint Eustatius 4.247.439 589.296 4.836.735 

Saba 1.931.383 243.990 2.175.373 

Totaal aanslagen 518.698.357 45.994.148 564.692.504 

    

Af:    

Betalingen (372.616.055) (42.091.038) (414.707.093) 

Schuldconversie 1999 (63.503.878) - (63.503.878) 

Schuldconversie 2002 (80.307.309) - (80.307.309) 

Totaal afboekingen (516.427.242) (42.091.038) (558.518.280) 

    

Saldo 2.271.115 3.903.110 6.174.224 

    



 47 

(7) Vorderingen op pensioengerechtigden 

De vorderingen op pensioengerechtigden betreft vorderingen wegens teveel uitbetaalde pensioenuitkeringen. 

Er zijn afspraken met de pensioengerechtigden gemaakt voor, hetzij eenmalige aflossingen, of maandelijkse 

inhoudingen ten laste van de aan hen uit te keren pensioenbedragen. 

 

Het saldo per fonds kan als volgt worden uitgesplitst: 

 

 Ouderdomsfonds Weduwen- en 

Wezenfonds 

Totaal 

(in Antilliaanse guldens)      

      

Stand per 1 januari 2010  1.480.591  51.949 1.532.540 

      

Bij:       

Opgevoerde nieuwe vorderingen 599.273 599.273 34.229 34.229 633.502 

Reservering mutaties oktober 2010 34.552  1.664   

Correctie afschrijving (1.195)  -   

Ten gunste van Staat van Baten en 

Lasten 
 

632.630 

  

35.893 

  

      

Af: Aflossingen  (573.079)  (63.497) (636.576) 

Af: Afschrijving vorderingen  (4.469)  - (4.469) 

      

Stand per 9 oktober 2010  1.502.316  22.681 1.524.997 

      

(8) Rekeningen met de Rechtspersoon de Nederlandse Antillen 

De vordering op de Landsontvanger betreft een interestvrije rekening-courant verhouding met de 

Landsoverheid naar aanleiding van de door de Landsontvangers ten behoeve van de SVB geïncasseerde 

AOV- en AWW-premies. De rekening-courant met de Landsontvanger Curaçao is per 9 oktober 2010 een 

schuld (zie toelichting 17). 

 

 9-10-2010 31-12-2009 
(in Antilliaanse guldens)   

   

Curaçao - 5.971.638 

St. Maarten 199.210 44.261 

Saba - 6.391 

St. Eustatius - (1.004) 

   

 199.210 6.021.286 

   

(9) Vorderingen op Saba en St. Eustatius 

Dit betreft achterstallige AOV/AWW-premies van landsambtenaren over de jaren 2003 tot en met 2007 van 

het Eilandgebied Saba (NAf.2.427.500) en het Eilandgebied Sint Eustatius (NAf.4.652.979), zoals 

vastgesteld door de Stichting Accountantsbureau (SOAB) en erkend door de desbetreffende bestuurscolleges 

van de eilandgebieden. Er is nog geen betalingsregeling getroffen.  
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(10) Vooruitbetaalde uitkeringen 

De vooruitbetaalde bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 9-10-2010 31-12-2009 
(in Antilliaanse guldens)   

   

Ziektekosten - 2.935.624 

Pensioenen 22.420.751 23.596.271 

 22.420.751 26.531.895 

   

 

De vooruitbetaalde ziektekosten betreffen de aan de diverse medische instellingen verstrekte voorschotten 

inzake ziektekosten ten behoeve van de SVB-verzekerden. 

 

De vooruitbetaalde pensioenen betreffen aan diverse betaalinstellingen van pensioenen ter beschikking 

gestelde gelden ten behoeve van de betaling van de ouderdomspensioenen over de maand oktober 2010, resp. 

januari 2010. 

(11)  Overige vorderingen 

 
Overige vorderingen  9-10-2010 31-12-2009 

(in Antilliaanse guldens)  

    

Kortlopende deel (zie toelichting 4)   3.000.000 - 

Vordering op Taams Kliniek uit hoofde van 

ten onrechte gedeclareerde Poliklinische Lab-

testen  838.466 

 

1.233.937 

Overige  1.525.314 1.175.587 

  5.363.780 2.409.524 
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(12) Liquide Middelen 

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 9-10-2010 31-12-2009 
(in Antilliaanse guldens)   

   

Rekening-courant verhoudingen met de volgende banken:   

ABN AMRO Bank, Den Haag 1.695.244 7.040.658 

Banco di Caribe N.V., Curaçao 3.758.724 1.893.837 

Bank van de Nederlandse Antillen, Curaçao 3.099.667 5.861.603 

First Caribbean International Bank N.V., Sint Eustatius 797.971 261.103 

Giro Bank N.V., Bonaire  930 - 

Giro Bank N.V., Curaçao 1.730.199 23.955.874 

Maduro & Curiel‟s Bank N.V., Bonaire 907.595 3.674.902 

Maduro & Curiel‟s Bank N.V., Curaçao 2.316.059 35.106.175 

ORCO Bank N.V., Curaçao 495.444 186.903 

RBTT Bank N.V., Bonaire 383.851 135.016 

RBTT Bank N.V., Curaçao 1.565.572 5.038.952 

RBTT Bank N.V., Saba 323.928 330.817 

RBTT Bank N.V., Sint Maarten 362.507 342.590 

SFT Bank N.V., Curaçao 6.046.138 586.429 

Windward Islands Bank N.V., Sint Eustatius 743.563 1.134.520 

Windward Islands Bank N.V., Sint Maarten 3.324.860 4.490.500 

 27.552.252 90.039.879 

   

Call en overige rentedragende rekening:   

Money Market accounts V.S. (in US$) 12.221.878 9.070.231 

SFT Bank N.V., Curaçao 17.059.729 15.432.641 

ORCO Bank N.V., Curaçao 12.843.879 19.607.918 

Maduro & Curiel‟s Bank N.V., Curaçao (in US$) 32.809 9.073 

 42.158.295 44.119.863 

   

Kasgeld 3.294 3.569 

Stortingen onderweg/Kruisposten 2.282.287 17.215 

Uitgeschreven, nog niet verzilverde cheques (11.817.208) (6.479.766) 

   

 60.178.920 127.700.760 

   

 

De deposito‟s, call- & overige rentedragende rekeningen ad ca. NAf.7,0 mln. dienen als onderpand voor de 

rekening-courant faciliteiten bij de MCB (zie ook toelichting 5). De rekening-courant verhoudingen met de 

verschillende banken zijn terstond opeisbaar. 
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(13)  Ten behoeve van de fondsen beheerde vermogens     

*2009  aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 

 

a) In 1986 werd het Schommelfonds ZV/OV administratief ingesteld. Het tekort van het Ziektefonds over 

de periode van 2010 ad ca. NAf.51,6 mln. wordt (deels) gedekt met het overschot van het 

Ongevallenfonds in 2010 ad ca. NAf.12,5 mln. 

b) De waardeveranderingen in de marktwaarde van de lokale obligaties worden in de herwaarderingsreserve 

beleggingen verwerkt, tot op het moment dat de belegging wordt verkocht en de winst of het verlies in de 

staat van baten en lasten wordt verantwoord. De bedrijfsgebouwen worden met ingang van het boekjaar 

2010 tevens gewaardeerd op actuele waarde, waarbij het verschil met de waarde per 1 januari 2009 als 

herwaardering is aangemerkt. 

 

 

 

Ziektefonds 
a)

 Ongevallen-

fonds 

Ouderdoms-

fonds 

Weduwen- en 

Wezenfonds 

Sociale 

Verzekerings- 

bank 

 

Totaal 

       
(in Antilliaanse guldens)       

       

Wettelijke reserves:       

Stand per 31 december 2009 87.813.000 2.485.000 142.228.000 8.567.000 - 241.093.000 

Dotatie wettelijke reserve  8.327.000 204.000 16.946.000 664.000 - 26.141.000 

Stand per 9 oktober 2010 96.140.000 2.689.000 159.174.000 9.231.000 - 267.234.000 

       

Schommelfondsen: 
 a)

       

Stand per 31 december 2009 - - 186.887.935 296.232.285 - 483.120.220 

Overschotten lopend jaar - 12.479.794 (22.937.748) 24.174.815 - 13.716.861 

Dekking tekorten van overige 

fondsen 

 

- 

 

(12.479.794) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(12.479.794) 

Stand per 9 oktober 2010 - - 163.950.187 320.407.100 - 484.357.287 

       

Nog te dekken tekorten: 
 
       

Stand per 31 december 2009 (28.070.966) - - - - (28.070.966) 

Tekort lopend jaar (51.638.197) - - - - (51.638.197) 

Dekking tekorten ten laste van 

Schommelfonds ZV/OV 

 

12.479.794 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12.479.794 

Stand per 9 oktober 2010 (67.229.369) - - - - (67.229.369) 

       

Herwaarderingsreserve materiële 

vaste activa en beleggingen :
 b)

 

      

Stand per 31 december 2009 - - - - 37.321.369 37.321.369 

Wijziging in verband met:       

-  correctie cumulatieve afschrijving 

via herwaardering 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(182.135) 

 

(182.135) 

- waardeverandering in de 

marktwaarde van beleggingen 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(3.337.677) 

 

(3.337.677) 

Stand per 9 oktober 2010 - - - - 33.801.557 33.801.557 

       

Totaal vermogen incl. 

schommelfondsen 
 

28.910.631 

| 

2.689.000 

 

323.124.187 

 

329.638.100 

 

33.801.557 

 

718.163.475 

       

Resultaten lopend boekjaar:       

Overschot/(tekort) lopend boekjaar (51.638.197) 12.479.794 (22.937.748) 24.174.815 - (37.921.336) 

Dekking/(overboeking naar) 

Schommelfonds ZV/OV 

 

12.479.794 

 

(12.479.794) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Overboeking van/(naar) 

Schommelfonds AOV/AWW 

 

- 

 

- 

 

22.937.748 

 

(24.174.815) 

 

- 

 

(1.237.067) 

 (39.158.403) - - - - (39.158.403) 
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(14) Voorziening duurtetoeslag en VUT APNA 

Dit betreft een voorziening voor aanvulling van de opgebouwde pensioenrechten bij het APNA. Deze 

verplichting is ontstaan door wijzigingen in de pensioenregeling. De in de balans opgenomen voorziening 

betreft de verplichting uit hoofde van de te betalen duurtetoeslag voor zowel gepensioneerden (61), actieve 

werknemers (149), ex-werknemers (63) en VUT-ters (3). 

 

Vanaf 2008 is deze voorziening tevens incl. verplichting in verband met toekomstige salarisstijgingen, 

toekomstige indexaties en compensatie van de franchise.  

 

Omschrijving 9-10-2010 31-12-2009 
(in Antilliaanse guldens)     

     

Saldo 1 januari  24.546.000  19.704.000 

Mutaties lopend boekjaar:     

Dotatie 2.477.778  5.529.028  

Betalingen (1.005.457)  (687.028)  

Correctie dotatie voorafgaande jaren 551.706  -  

  2.024.027  4.842.000 

  26.570.027  24.546.000 

     

Saldo 9 oktober     

Reeds gepensioneerde SVB-ers  8.214.094  7.944.000 

Werknemers en ex-werknemers  17.373.972  15.550.000 

VUT-ters  981.961  1.052.000 

  26.570.027  24.546.000 

     

(15) Uitkeringen 

Betreffen nog te betalen loonderving en medische kosten uit hoofde van ZV/OV en pensioenuitkeringen uit 

hoofde van AOV/AWW. Deze zijn als volgt te specificeren: 

 

 9-10-2010 31-12-2009 
(in Antilliaanse guldens)   

   

Loonderving 41.909.586 39.735.558 

Medische kosten 67.747.603 54.038.260 

Pensioenen 33.512.230 24.438.850 

   
 143.169.419 118.212.668 

   

Loondervingskosten en medische kosten  

Naast de per balansdatum nog te betalen, betaalbaargestelde loonderving en medische kosten, wordt op 

balansdatum een reservering getroffen ter grootte van alle loondervingskosten en medische kosten betaald in 

de eerste 3 maanden na balansdatum, alsmede eventuele andere bekende schulden, die betrekking hebben op 

de perioden tot en met balansdatum. 
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Per 31 december 2009 bestond de te betalen pensioenuitkering nagenoeg geheel uit een door de Overheid van 

de Nederlandse Antillen ontvangen bedrag voor de uitbetaling van een verschil indexering aan de AOV-

pensioengerechtigen. Dit bedrag werd met de AOV-pensioen uitkering van januari 2010 uitbetaald aan de 

AOV-pensioengerechtigden. Per 9 oktober 2010 bestond de te betalen pensioen uitkering voornamelijk uit 

een reservering van de in december 2010 te betalen AOV-kerstuitkering van NAf.30,8 mln.  

(16) Geblokkeerde pensioenrechten 

Geblokkeerde pensioenrechten betreft de schuld inzake nog niet uitgekeerde pensioenen, wegens 

geblokkeerde rechten.  

 

Conform de Landsverordening heeft de pensioengerechtigde recht op uitbetaling van maximaal 24 maanden 

achterstallige uitkeringen, en een kerstbonus binnen 6 maanden. 

 

Het saldo per fonds kan als volgt worden uitgesplitst: 

 

 9-10-2010 31-12-2009 
(in Antilliaanse guldens)   

   

Ouderdomsfonds 11.114.201 9.336.452 

Weduwen- en Wezenfonds 3.551.830 2.767.349 

   

 14.666.031 12.103.801 

   

(17) Overige schulden en overlopende passiva 

De overige schulden en overlopende passiva zijn als volgt te specificeren: 

 

 9-10-2010 31-12-2009 
(in Antilliaanse guldens)   

   

Landsontvanger Curaçao 1.053.877 - 

Nog af te wikkelen opbrengsten veiling bedrijven 873.211 885.147 

Reservering vakantie- en kerstuitkeringen personeel  1.980.999 714.182 

Overige af te dragen personeels-kosten en -inhoudingen  1.462.909 2.825.129 

Af te dragen inhouding Loonbelasting en Sociale Lasten ZV/OV 758.542 732.169 

Af te dragen AVBZ premies en AOV/AWW uitkeringen 237.857 410.605 

Nader te verwerken premie-ontvangsten ZV/OV en AOV/AWW 999.391 1.168.687 

Nader te verwerken terugstortingen pensioenuitkeringen en 

inhoudingen ten behoeve van derden op pensioenuitkeringen 

 

635.318 

 

425.520 

Rekening-courant Dienst Werk & Inkomen inz. overheidsbijdrage 

penshonado’s 

1.280.557 1.234.574 

Reservering bijdrage Teaching Hospitaal 2.577.432 2.077.200 

Overige 2.354.086 2.238.552 

   

 14.214.179 12.711.765 
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(18) Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

Betwiste facturen van het Sint Elisabeth Hospitaal  

Door het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) zijn in de jaren 1999 tot en met 2010 facturen verstuurd aan de 

SVB voor door het Sehos verrichte diensten. Deze facturen zijn gedeeltelijk, voor een totaal bedrag van ca. 

NAf.26,5 mln. (2009: NAf.23,6 mln.), door de SVB betwist. De SVB is momenteel in bespreking met het 

Sehos hierover. In afwachting van de definitieve afwikkeling van deze facturen zijn in de jaarrekeningen over 

betreffende jaren schattingen opgenomen van de kosten die na bespreking tussen de SVB en het Sehos 

uiteindelijk door de SVB geaccepteerd zullen worden. De uitkomst van deze besprekingen is nog niet bekend 

maar kan inhouden dat de, in de loop der jaren uit hoofde van deze posten verantwoorde medische kosten, te 

hoog of te laag zijn geschat. 

 

In haar uitspraak van 4 juni 2009 heeft de toenmalige Minister van Volksgezondheid en Sociale 

Ontwikkeling van het Land de Nederlandse Antillen veroordeeld om alsnog budgetten vast te stellen voor de 

Stichting Fundashon Mariadal te Bonaire voor de jaren 2004 en 2005. Dit heeft als gevolg dat over de jaren 

2004 en 2005 een nabetaling van NAf.998.105 moet geschieden. Conform artikel 23 van het Landsbesluit 

Medisch Tarief Sociale Verzekering 2001 (P.B. 2001, no. 100) moest het budget bij Ministeriële Beschikking 

worden vastgesteld. Genoemde Ministeriële Beschikking werd voorgelegd aan de toenmalige Minister maar 

werd vóór de staatkundige verandering niet vastgesteld. Doordat er geen Ministeriële Beschikking tot stand is 

gekomen, kan de SVB Fundashon Mariadal niet betalen. 
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Toelichting behorende tot de gecombineerde staat van baten en lasten over de 

periode 1 januari 2010 tot en met 9 oktober 2010 

(19) Premiebaten 

De premiebaten zijn als volgt te specificeren: 

 

 Over de 

periode van 1 

januari t/m 9 

oktober 2010 

2009 

(in Antilliaanse guldens)   

   

Ziektefonds 162.664.235 198.367.821 

Ongevallenfonds 21.467.634 26.618.499 

Ouderdomsfonds 303.583.311 378.973.733 

Weduwen- en Wezenfonds 23.352.833 29.147.107 

   

 511.068.013 633.107.160 

 

Het premiepercentage voor het ZV-fonds bedroeg in 2010 en 2009 voor de werkgevers 8,3%, terwijl de eigen 

bijdrage voor de werknemers 2,1% bedroeg. Additioneel betaalt het Land 2,1% voor de gezinsleden van de 

actieven (werknemers), en 4,2% voor de ex-werknemers, en diens gezinsleden. De loongrens voor de 

ZV/OV-fondsen is in 2010 verhoogd van NAf. 55.192,80 naar NAf.57.174,00. 

 

Het premiepercentage voor de Ouderdomsverzekering bedroeg in 2010 en 2009 13% (7% voor de werkgever 

en 6% voor de werknemer), terwijl het premiepercentage voor de Weduwen- en Wezenverzekering 1% 

bedroeg (werkgever en werknemer elk 0,5%). De loongrens voor de Ouderdoms- en de Weduwen- en 

Wezenverzekering is in 2010 verhoogd van NAf.77.544,00 naar NAf.80.336,00. 

 

In september 2010 zijn er voor de ZV/OV-fondsen naheffingsaanslagen opgelegd over het jaar 2009. De 

bezwaartermijn voor deze naheffingsaanslagen is inmiddels verlopen. De Bank verwacht geen significante 

stijging van de premiebaten met betrekking tot 2009.  

(20) Vrijval gereserveerde pensioenrechten en uitkeringen ZV/OV-fondsen 

Deze post is als volgt te specificeren: 

 

 Over de 

periode van 1 

januari t/m 9 

oktober 2010 

2009 

(in Antilliaanse guldens)   

   

Vrijgevallen geblokkeerde pensioenrechten AOV 4.165.270 5.138.647 

Vrijgevallen geblokkeerde pensioenrechten AWW 1.483.030 2.142.066 

 5.648.300 7.280.713 

   

Vrijval reservering medische kosten 
a)

 - 1.233.937 

Vrijval te betalen loonderving 879.606 279.100 

 879.606 1.513.037 

a) Betreft correcties op geaccordeerde en betaalbaar gestelde declaraties 

voorgaande jaren van Taams Kliniek, uit hoofde van ten onrechte 

gedeclareerde Poliklinische Lab-testen. 
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(21) Overige baten 

De premiebaten zijn als volgt te specificeren: 

 

 Over de 

periode van 1 

januari t/m 

9 oktober 2010 

2009 

(in Antilliaanse guldens)   

   

Opgevoerde vorderingen op AOV-pensioengerechtigden wegens teveel 

betaalde pensioenen 

 

632.630 

 

1.187.920 

Opgevoerde vorderingen op AWW-pensioengerechtigden wegens teveel 

betaalde pensioenen 

 

35.893 

 

34.068 

Opbrengsten wegens AO-controle van ambtenaren op Sint Maarten en 

Bonaire 

 

222.442 

 

286.960 

Overige baten 354.557 114.876 

 1.245.522 1.623.824 

   

(22) Uitkeringen 

Een overzicht van de uitkeringen, uitgesplitst per fonds, is als volgt: 

 

 Over de periode van 1 

januari t/m 9 oktober 2010 

2009 

(in Antilliaanse guldens)     

     

Ziektefonds     

Medische kosten 169.490.334  193.580.957  

Loonderving 19.649.107  23.849.464  

  189.139.441  217.430.421 

Ongevallenfonds     

Medische kosten 17.845  33.177  

Loonderving 5.252.397  5.689.149  

  5.270.242  5.722.326 

Ouderdomsfonds     

Pensioenen  323.402.327  354.543.555 

     

Weduwen- en Wezenfonds     

Pensioenen  17.110.007  20.040.077 

     

  534.922.017  597.736.379 

     

 

(23) Administratiekosten 

De specificatie en toerekening van de administratiekosten aan de fondsen is nader uiteengezet in de 

Toelichting op de uitsplitsing per fonds op pagina‟s 60 en 61. 
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(24) Medische kosten uit hoofde van (tarief)aanpassingen voorgaande jaren 

Dit betreft in 2009 aan diverse zorginstellingen betaalde declaraties betrekking hebbende op oudere 

boekjaren. 

 

In 2010 betreft het hoofdzakelijk een aan Sint Maarten Medical Center nog te betalen budgetverhoging over 

2009 ad NAf.1.352.013. Tevens is er een reservering opgenomen voor een nog af te wikkelen dispuut met 

een zorgverlener op Sint Maarten over niet geaccordeerde declaraties over de jaren 2004 tot en met 2006 ad 

NAf.335.000. 

(25) Overige lasten 

In 2009 betreft dit voornamelijk wettelijke rente op de tariefaanpassingen huisarten. 

(26) Financieringsbaten en -lasten 

De toerekening van de beleggingsresultaten  aan de fondsen, alsmede de specificatie en toerekening van de 

rentelasten aan de fondsen is nader uiteengezet in de Toelichting op de uitsplitsing per fonds op pagina 63. 
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Toelichting behorende tot de gecombineerde Kasstroom uit operationele 

activiteiten 

(27) Kasstroom uit operationele activiteiten 

Dit betreft een specificatie van de herleiding van het saldo "Overschot"/(“Tekort”) tot (negatieve)/positieve 

kasstroom uit operationele activiteiten. 

 

 Over de periode van 1 

januari t/m 9 oktober 2010 

2009 

(in Antilliaanse guldens)     

     
Nog te dekken tekort  (39.158.403)  (19.202.895) 

Overboeking naar het schommelfonds AOV/AWW en 

ZV/OV 

 1.237.067  66.076.268 

  (37.921.336)  46.873.373 

     

     

Dotatie wettelijke reserve 26.141.000  23.209.000  

Afschrijvingskosten 1.486.882  1.993.216  

Voorziening duurtetoeslag 3.029.484  5.529.028  

Herwaardering beleggingen (18.031.488)  (35.195.213)  

Amortisatie rente 9.530  1.776  

  12.635.408  (4.462.193) 

Veranderingen in het werkkapitaal:     

Toename langlopende vordering (1.496.813)  -  

(Toename)/afname vordering uit hoofde van 

premieheffing ZV/OV en AOV/AWW 

 

(4.946.358) 

  

3.729.236 

 

Afname/(toename) vordering op pensioengerechtigden 7.543  (409.979)  

Afname/(toename) rekeningen met de Rechtspersoon 

de Nederlandse Antillen 

 

5.822.076 

  

(62.531) 

 

Toename vorderingen op BES-eilanden (7.080.479)  -  

Afname/(toename) vooruitbetaalde uitkeringen 4.111.144  (12.443.348)  

Toename geblokkeerde pensioenrechten 2.562.230  2.188.538  

Toename te vorderen rente beleggingen, overige 

vorderingen en overlopende activa 

 

(7.887.129) 

  

(234.505) 

 

Toename te betalen uitkeringen 24.956.751  29.290.556  

Toename overige schulden en overlopende passiva 496.957  2.863.159  

  16.545.922  24.921.126 

     

Kasstroom uit operationele activiteiten  (8.740.006)  67.332.306 
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UITSPLITSING GECOMBINEERDE BALANS PER 9 OKTOBER 2010 (ACTIVA) 
 

  

     Sociale Verzekeringsbank 

Schommelfondsen 

AOV/AWW-ZV/OV 

Fonds 

Ziekteverzekering 

Fonds 

Ongevallenverzekering 

Fonds Algemene 

Ouderdomsverzekering 

Fonds Weduwen- en 

Wezenverzekering Eliminaties Gecombineerd 

 Toel. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

 (in Antilliaanse guldens)                  

                  

VASTE ACTIVA                  

                  

Immateriële vaste activa 2 - - - - 713.090 929.461 - - 853.248 1.164.952 81.703 112.275 - - 1.648.041 2.206.688 

                  

Materiële vaste activa 3 22.153.611 22.881.802 - - - - - - - - - - - - 22.153.611 22.881.802 

                  

Financiële vaste activa                  

Langlopende vorderingen 4 - - - - 1.496.813 - - - - - - - - - 1.496.813 - 

Beleggingen 5 454.544.205 382.366.412 - - - - - - - - - - - - 454.544.205 382.366.412 

  454.544.205 382.366.412 - - 1.496.813 - - - - - - - - - 456.041.018 382.366.412 

                  

  476.697.816 405.248.214 - - 2.209.903 929.461 - - 853.248 1.164.952 81.703 112.275 - - 479.842.670 407.454.902 

                  

VLOTTENDE ACTIVA                  

                  

Vorderingen                  

Vorderingen op SVB  - - 484.357.287 483.120.220 102.183.357 124.657.880 2.689.000 2.485.000 138.639.851 74.716.943 10.043.043 8.649.111 (737.912.538) (693.629.154) - - 

Vorderingen uit hoofde van premieheffing 6 - - - - 25.228.792 19.620.372 - - 33.098.510 33.760.572 - - - - 58.327.302 53.380.944 

Vorderingen op pensioengerechtigden 7 - - - - - - - - 1.502.316 1.480.591 22.681 51.949 - - 1.524.997 1.532.540 

Rekeningen met de Rechtspersoon de N.A. 8 - - - - - - - - 199.210 6.021.286 - - - - 199.210 6.021.286 

Vorderingen op Koninkrijkseilanden 9 - - - - - - - - 7.080.479 - - - - - 7.080.479 - 

Rekening-courant BZV  700.813 - - - - - - - - - - - - - 700.813 - 

Rekening-courant Cessantiafonds  252.563 791.939 - - (38.452) (14.019) - - - - - - - - 214.111 777.920 

Rekening-courant FZOG  1.010.608 1.243.370 - - 3.300.678 (883.138) - - - - - - - - 4.311.286 360.232 

Vooruitbetaalde uitkeringen 10 - - - - - 2.935.624 - - 19.166.417 20.632.893 3.254.334 2.963.378 - - 22.420.751 26.531.895 

Te vorderen rente beleggingen  11.695.737 6.762.866 - - - - - - - - - - - - 11.695.737 6.762.866 

Overige vorderingen en overlopende activa 4 1.280.285 1.037.323 - - 4.092.386 1.254.190 - - (8.891) 118.011 - - - - 5.363.780 2.409.524 

  14.940.006 9.835.498 484.357.287 483.120.220 134.766.761 147.570.909 2.689.000 2.485.000 199.677.892 136.730.296 13.320.058 11.664.438 (737.912.538) (693.629.154) 111.838.466 97.777.207 

                  

Beleggingen 5 264.923.075 268.104.988 - - - - - - - - - - - - 264.923.075 268.104.988 

Liquide middelen 12 47.430.590 78.571.324 - - 5.812.364 8.278.079 - - 6.935.966 40.851.357 - - - - 60.178.920 127.700.760 

  327.293.671 356.511.810 484.357.287 483.120.220 140.579.125 155.848.988 2.689.000 2.485.000 206.613.858 177.581.653 13.320.058 11.664.438 (737.912.538) (693.629.154) 436.940.461 493.582.955 

                  

TOTAAL   803.991.487 761.760.024 484.357.287 483.120.220 142.789.028 156.778.449 2.689.000 2.485.000 207.467.106 178.746.605 13.401.761 11.776.713 (737.912.538) (693.629.154) 916.783.131 901.037.857 

                  

 
*2009  aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 
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UITSPLITSING GECOMBINEERDE BALANS PER 9 OKTOBER 2010 (PASSIVA) 
 

     Sociale Verzekeringsbank 

Schommelfondsen 

AOV/AWW-ZV/OV 

Fonds 

Ziekteverzekering 

Fonds 

Ongevallenverzekering 

Fonds Algemene 

Ouderdomsverzekering 

Fonds Weduwen- en 

Wezenverzekering Eliminaties Gecombineerd 

 Toel. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

 (in Antilliaanse guldens)                  

                  

PASSIVA                  

                  

Ten behoeve van fondsen beheerde vermogens 13                 

Wettelijke reserves  - - - - 96.140.000 87.813.000 2.689.000 2.485.000 159.174.000 142.228.000 9.231.000 8.567.000 - - 267.234.000 241.093.000 

Herwaarderingsreserve materiële vaste activa en 

beleggingen 33.801.557 29.853.827 - - - - - - - - - - - - 33.801.557 37.221.370 

Nog te dekken tekorten  - - - - (67.229.369) (28.070.966) - - - - - - - - (67.229.369) (28.070.966) 

Schommelfondsen  - - 484.357.287 483.120.220 - - - - - - - - - - 484.357.287 483.120.220 

  33.801.557 29.853.827 484.357.287 483.120.220 28.910.631 59.742.034 2.689.000 2.485.000 159.174.000 142.228.000 9.231.000 8.567.000 - - 718.163.475 733.363.624 

                  

Langlopende schulden                  

Voorziening duurtetoeslag 14 26.570.027 24.546.000 - - - - - - - - - - - - 26.570.027 24.546.000 

  26.570.027 24.546.000 - - - - - - - - - - - - 26.570.027 24.546.000 

                  

Kortlopende schulden                  

Schulden aan beheerde fondsen  737.912.538 693.629.154 - - - - - - - - - - (737.912.538) (693.629.154) - - 

Uitkeringen 15 - - - - 109.657.189 93.773.818 - - 32.911.046 24.020.952 601.184 417.898 - - 143.169.419 118.212.668 

Geblokkeerde pensioenrechten 16 - - - - - - - - 11.114.201 9.336.452 3.551.830 2.767.349 - - 14.666.031 12.103.801 

Overige schulden en overlopende passiva 17 5.707.365 6.263.501 - - 4.221.208 3.262.597 - - 4.267.859 3.161.201 17.747 24.466 - - 14.214.179 12.711.765 

  743.619.903 699.892.655 - - 113.878.397 97.036.415 - - 48.293.106 36.518.605 4.170.761 3.209.713 (737.912.538) (693.629.154) 172.049.629 143.028.234 

                  

TOTAAL  
803.991.487 754.292.482 484.357.287 483.120.220 142.789.028 156.778.449 2.689.000 2.485.000 207.467.106 178.746.605 13.401.761 11.776.713 (737.912.538) (693.629.154) 916.783.131 901.037.857 

*2009  aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 
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UITSPLITSING GECOMBINEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JANAURI 2010 TOT EN MET 9 OKTOBER 2010 
 

     Sociale Verzekeringsbank 

Schommelfondsen 

AOV/AWW-ZV/OV 

Fonds 

Ziekteverzekering 

Fonds 

Ongevallenverzekering 

Fonds Algemene 

Ouderdomsverzekering 

Fonds Weduwen- en 

Wezenverzekering Eliminaties Gecombineerd 

 Toel. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

 (in Antilliaanse guldens)                  

                  

BATEN                  

                  

Premiebaten 19 - - - - 162.664.235 198.367.821 21.467.634 26.618.499 303.583.311 378.973.733 23.352.833 29.147.107 - - 511.068.013 633.107.160 

Boete en vergoeding dwangschriften  - - - - 633.352 711.935 116.758 139.595 748.232 762.997 57.622 58.685 - - 1.555.964 1.673.212 

  - - - - 163.297.587 199.079.756 21.584.392 26.758.094 304.331.543 379.736.730 23.410.455 29.205.792 - - 512.623.977 634.780.372 

Vrijval gereserveerde pensioenrechten 

 

20 - - - - - - - - 4.165.270 5.138.647 1.483.030 2.142.066 - - 5.648.300 7.280.713 

Vrijval gereserveerde uitkeringen 

ZV/OV-fondsen 

 

20 - - - - 879.606 1.513.037 - - - - - - - - 879.606 1.513.037 

Overige baten 19 - - - - 525.448 347.635 39.688 48.037 643.560 1.192.427 36.826 35.725 - - 1.245.522 1.623.824 

  - - - - 164.702.641 200.940.428 21.624.080 26.806.131 309.140.373 386.067.804 24.930.311 31.383.583 - - 520.397.405 645.197.946 

                  

LASTEN                  

                  

Uitkeringen 20 - - - - 189.139.441 217.430.421 5.270.242 5.722.326 323.402.327 354.543.555 17.110.007 20.040.077 - - 534.922.017 597.736.379 

Administratiekosten 23 - - - - 21.086.989 24.613.350 3.768.014 4.585.989 6.327.738 7.719.012 489.651 607.586 - - 31.672.392 37.525.937 

Voorziening duurtetoeslag 14 - - - - 1.634.149 3.638.910 311.266 675.150 494.337 1.128.185 38.026 86.783 - - 2.477.778 5.529.028 

Medische kosten uit hoofde van (tarief) 

aanpassingen voorgaande jaren 24 - - - - 

 

1.769.513 

 

535.163 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - 

 

1.769.513 

 

535.163 

Bijdrage aan zorgopleidingen   - - - - 900.232 1.162.800 - - - - - - - - 900.232 1.162.800 

Overige lasten  25 - - - - 180.762 648.646 36.485 40.462 66.370 94.629 2.733 6.574 - - 286.350  790.311 

  - - - - 214.711.086 248.029.290 9.386.007 11.023.927 330.290.772 363.485.381 17.640.417 20.741.020 - - 572.028.282 643.279.618 

                  

Financieringsbaten en -lasten 26                 

Opbrengst/(verlies) beleggingen  - - - - 6.730.336 18.856.211 452.024 1.076.260 15.840.554 20.257.641 17.503.644 27.428.019 - - 40.526.558 67.618.131 

Overige financieringsbaten en (-lasten)  - - - - (33.088) (36.024) (6.303) (6.684) (681.903) 546.685 45.277 41.938 - - (676.017) 545.915 

Totale financieringsbaten en -lasten  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6.697.248 

 

18.820.187 

 

445.721 

 

1.069.576 

 

15.158.651 

 

20.804.326 

 

17.548.921 

 

27.469.957 

 

- 

 

- 

 

39.850.541 

 

68.164.046 

                  

Overschot/(Tekort) vóór dotatie wettelijke 

reserves  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(43.311.197) 

 

(28.268.675) 12.683.794 16.851.780 (5.991.748) 43.386.749 24.838.815 38.112.520 

 

- 

 

- (11.780.336) 70.082.374 

                  

Dotatie wettelijke reserve 13 - - - - (8.327.000) (7.585.000) (204.000) (201.000) (16.946.000) (14.763.000) (664.000) (660.000) - - (26.141.000) (23.209.000) 

                  

(Tekort)/Overschot  - - - - (51.638.197) (35.853.675) 12.479.794 16.650.780 (22.937.748) 28.623.749 24.174.815 37.452.520 - - (37.921.336) 46.873.374 

Dekking ten laste/(overboeking naar) 

schommelfonds                  

-AOV/AWW 13 - - - - - - - - 22.937.748 (28.623.749) (24.174.815) (37.452.520) - - (1.237.067) (66.076.269) 

- ZV/OV 13 - - - - 12.479.794 16.650.780 (12.479.794) (16.650.780) - - - - - - - - 

Tekort Ziektefonds lopend jaar  - - - - (39.158.403) (19.202.895) - - - - - - - - (39.158.403) (19.202.895) 
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Toelichting op de uitsplitsing per fonds 
 

Eliminaties 
De eliminaties betreffen salderingen van onderlinge vorderingen en schulden, alsmede salderingen van positieve 

en negatieve banksaldi per bankinstelling en van vorderingen op en schulden aan dezelfde instanties die bij de 

verschillende fondsen bestaan. 

(19) Premiebaten 

De premiebaten uit hoofde van ZV en OV over 2010 en 2009 zijn naar rato van de respectievelijke 

premieheffingspercentages over de beide fondsen verdeeld. Dit percentage wordt vanaf het jaar 2004 afgeleid van 

de premieverdeling (en derhalve loonsommen) conform de door de werkgevers gedane aangiften. Voor het jaar 

2010 is de premieverdeling vastgesteld op 84,0% (2009: 84,3%) voor ZV en 16,0% (2009: 15,7%) voor de OV. 

(23) Administratiekosten 

De administratiekosten zijn als volgt opgebouwd: 

 Over de periode van 1 

januari t/m 9 oktober 2010 

2009 

(in Antilliaanse guldens)     

     

Personeelskosten:     

Lonen en salarissen 18.496.751  21.723.721  

Sociale lasten 2.450.012  3.204.884  

Pensioenlasten 2.186.652  2.628.657  

Overige personeelskosten 498.682  368.387  

  23.632.097  27.925.649 

     

Overige beheerskosten:     

Huisvestingskosten 1.642.829  1.927.419  

Algemene kosten 5.204.471  6.001.618  

Afschrijvingen 1.486.882   1.993.216   

  8.334.182  9.922.253 

  31.966.279  37.847.902 

     

Doorberekend aan Cessantiafonds  (194.364)  (209.641) 

Doorberekend aan Fonds Ziektekosten 

Overheidsgepensioneerden 

  

(99.523) 

  

(112.324) 

     

Totaal   31.672.392  37.525.937 

     

 

De administratiekosten worden ten laste gebracht van het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Deze worden 

op grond van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (P.B. 1961, no. 11) volledig aan de diverse fondsen 

toegerekend, waarbij de salariskosten worden verdeeld op basis van de voor ieder van de regelingen werkzame 

personeelsleden, terwijl de overige kosten, voor zover zij niet direct ten laste van een fonds kunnen worden 

geboekt, aan het desbetreffende fonds worden toegerekend op basis van het aandeel in de totale salariskosten. 

 

Voor de verdeling van de salariskosten over de fondsen is de volgende opzet gehanteerd. De directie en 

ondersteunende staf zijn, voor zover niet toe te rekenen aan een bepaald fonds, naar verhouding van de direct 

toerekenbare personeelsleden over de combinaties ZV/OV en AOV/AWW, verdeeld. Vervolgens zijn de 

salariskosten over ZV en OV respectievelijk AOV en AWW verdeeld naar rato van de premieverdeling van de 

desbetreffende fondsen. 
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Het personeelsbestand per ultimo boekjaar, gespecificeerd per eiland, was als volgt: 

 

 2010 2009 2008 2007 2006 

      

Curaçao 226 220 212 214 209 

Bonaire 17 15 15 16 18 

Bovenwinden 33 34 36 35 32 

Ter beschikking gesteld aan:      

Bureau Ziektekostenvoorziening Curaçao 67 - - - - 

Bureau Ziektekostenvoorziening Sint Maarten 7 - - - - 

Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden 10 10 11 11 11 

 360 279 274 276 270 

      

Doorberekening van de administratiekosten aan de diverse fondsen 

De kosten zijn als volgt aan de diverse fondsen toegerekend: 

 

 Over de periode van 1 

januari t/m 9 oktober 2010 

2009 

(in Antilliaanse guldens)   

   

Ziektefonds 21.086.989 24.613.350 

Ongevallenfonds 3.768.014 4.585.989 

Ouderdomsfonds 6.327.738 7.719.012 

Weduwen- en Wezenfonds 489.651 607.586 

   

 31.672.392 37.525.937 

   

(24) Medische kosten uit hoofde van (tarief)aanpassingen voorgaande jaren 

De medische kosten uit hoofde van (tarief)aanpassingen zijn als volgt te specificeren: 

 

 Over de 

periode van 1 

januari t/m 9 

oktober 2010 

2009 

(in Antilliaanse guldens)   

   

Sint Maarten Medical Center 1.352.013 - 

Zorgverlener Sint Maarten 335.000 - 

Eilandsontvanger Bonaire i.v.m. medische uitzendingen - 300.000 

St. Rode Kruis - Bloedbank - 162.560 

Advent Ziekenhuis - 60.000 

Overige 82.500 12.603 

 1.769.513 535.163 

   

(25) Overige lasten 

De overige lasten bestond in 2009 voornamelijk uit betaalde wettelijke rente aan huisartsen ad NAf.419.394, en 

in 2010 uit diverse niet aan de bedrijfsvoering van de SVB gerelateerde diverse lasten. 
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(26) Financieringsbaten en -lasten 

Beleggingsresultaten 

Beleggingsresultaten worden toegerekend aan de diverse fondsen op basis van het belegd vermogen gedurende 

het jaar, met dien verstande dat aan het Cessantiafonds geen toerekening van de beleggingsresultaten uit 

beleggingen plaatsvindt. 

 

Toerekening van de beleggingsresultaten aan de diverse fondsen 

Dit betreft de toerekening aan de diverse fondsen van de opbrengsten behaald op de beleggingsportefeuille en 

uitgegeven leningen. 

 

  

 Over de periode 

van 1 januari 

t/m 9 oktober 

2010 

2009 

(in Antilliaanse guldens)   

   

Doorberekend aan:   

- Ziektefonds 6.730.336 18.856.211 

- Ongevallenfonds 452.024 1.076.260 

- Ouderdomsfonds 15.840.554 20.257.641 

- Weduwen- en Wezenfonds 17.503.644 27.428.019 

   

 40.526.558 67.618.131 

   

 

Overige financieringsbaten en (-lasten)  

De rentebaten en -lasten van de SVB en van de bankrekeningen welke de SVB aanhoudt ter beheer van de 

fondsen, zijn op basis van dezelfde systematiek verdeeld als de administratiekosten. De rentebaten en (-lasten) 

zijn als volgt aan de diverse fondsen toegerekend: 

 

 Over de periode 

van 1 januari 

t/m 9 oktober 

2010 

2009 

(in Antilliaanse guldens)   

   

Ziektefonds (33.088) (36.024) 

Ongevallenfonds (6.303) (6.684) 

Ouderdomsfonds (681.903) 546.685 

Weduwen- en Wezenfonds 45.277 41.938 

   

 (676.017) 545.915 

   

Rentebaten/(-lasten) tussen fondsen 

Tussen de ZV-, OV-, AOV- en AWW-fondsen (de fondsen) enerzijds en het SVB-fonds anderzijds, alsmede 

tussen de fondsen onderling, bestaan rekening-courant verhoudingen. Er vindt renteverrekening plaats tussen de 

diverse fondsen over de in rekening-courant verschuldigde bedragen of te vorderen tegoeden. Als 

rentepercentage voor deze renteverrekening is gehanteerd het in het verslagjaar gerealiseerde gemiddelde 

rendement op beleggingen. Het rendement op beleggingen was gedurende het jaar 2010 positief 7,53%       

(2009: positief 10,65%). 
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(27) Verbonden partijen 
 

De sociale verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen verricht transacties met de volgende verbonden 

partijen: 

 De rechtspersoon Nederlandse Antillen 

 De Cessantiafonds; 

 De Bureau Ziektekostenverzekering (BZV); 

 De Fonds Ziekte overheidsgepensioneerden (FZOG); 

(28) Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Met het intreden van de nieuwe staatkundige structuur per 10 oktober 2010 houdt de Sociale Verzekeringsbank 

van de Nederlandse Antillen (SVB) op te bestaan en hebben de voormalige eilanden van de Nederlandse 

Antillen ieder op hun eigen wijze invulling gegeven aan de sociale verzekeringen binnen de „nieuwe‟ landen en 

de bijzondere gemeente (BES-eilanden) van Nederland. Voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-

eilanden) worden de werkzaamheden van de SVB voortgezet door de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). 

Het personeel van de SVB werkzaam op de BES-eilanden is per 10 oktober 2010 overgenomen door de RCN, 

daarbij opgesplitst in de units Zorgverzekeringskantoor (VWS), Belastingkantoor (premies) en de unit Sociale 

Zaken (AOV, AWW en loonderving). Voor Sint Maarten is per 10 oktober 2010 het Uitvoeringsorgaan Sociale 

en Ziektekosten-verzekeringen (UOSZV) opgericht. Ook daar is het personeel van de SVB overgenomen door 

de geïnstitueerde UOSZV, dat in belangrijke mate voortbouwt op de vestiging van de SVB op Sint Maarten. 

Het Land Curaçao heeft, mede op grond van het protocol d.d. 2 april 2009 tussen het voormalig eilandgebied 

Curaçao en het Land de Nederlandse Antillen, het instituut SVB voortgezet als zijnde een instelling van het Land 

Curaçao voor de uitvoering van sociale verzekeringen.  

 

De boedelscheiding van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen is aanvankelijk voorbereid in 

een Commissie Boedelscheiding SVB zoals ingesteld bij Landsbesluit van 12 september 2007 no. 3. De 

Commissie heeft op 7 april 2008 rapport uitgebracht aan de Regering van de Nederlandse Antillen. In goed 

overleg tussen de SVB en (o.a.) de Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken, Welzijn en Sport zijn de adviezen 

van de Commissie in de loop van 2009 en begin 2010 nader uitgewerkt in een Onderlinge regeling in de zin van 

artikel 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en een Algemene Maatregel van Rijksbestuur 

(AMvRB) voor de boedelscheiding van de SVB. Deze regelingen zijn door de Regeringen vastgesteld in 

respectievelijk de Onderlinge Regeling Boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen (Stct. 

2010, 14724) en het Rijksbesluit Opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen (Stb. 2010, 361).  

Kernpunten van de regelingen zijn een toedeling van de verzekerden en gerechtigden aan de nieuwe landen en 

bijzondere gemeente (BES-eilanden) voortvloeiende uit de Nederlandse Antillen en de splitsing van de boedel 

van de SVB.  

 

De SVB van het Land Curaçao is in de Regelingen belast met de afwikkeling van bepaalde zaken na 

transitiedatum van 10 oktober 2010. In nauw overleg met partners in het Koninkrijk is reeds een aanvang 

gemaakt met bijvoorbeeld het splitsen van verzekeringsbestanden en het overdragen daarvan.  

Op Bonaire is het voormalig SVB gebouw per 10-10-10 overgedragen aan de Rijksdienst Caribisch Nederland. 

Op Sint Maarten is de coördinatie van bouw vanaf 10-10-10 overgedragen aan de gebruikers van het gebouw. 
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