No tin indeksashon pa 2017
Pa medio di e komunikado aki Banko di Seguro Sosial ta partisipá ku pa aña 2017 lo no tin
kambio den e penshunnan, kompensashonnan i primanan sosial. Segun sifranan di Buro di
Estadistika (CBS) e sifra índise di preis pa konsumidó a baha ku 0,5% den e periodo ougùstùs
2015-ougustus 2016. Esaki ta nifiká ku e sifra índise di preis ta -0,5% pa mesun periodo.
Konsekuentemente pa loke ta trata e aña 2017 lo no tin adaptashon di suèldunan diario i
límitenan di suèldu di e leinan sosial ku Banko di Seguro Sosial ta ehekutá. Pa loke ta trata aña
2017 tur prima, límite di suèldu, penshunnan i kompensashonnan ta keda igual ku aña 2016.
Pues, pa loke ta trata e lei Seguro di Malesa i Aksidente (ZV i OV) e salario diario pa 5 dia di
trabou pa siman ta keda Naf.250,02 i e salario diario pa 6 dia di trabou pa siman ta keda Naf.
208,35. Pa loke ta trata e lei di Labizjan (AVBZ) e límite di entrada pa prima pa aña ta keda Naf.
459.382,49. E porsentahenan di tur prima sosial (ZV, OV, AOV, AWW, AVBZ, BVZ) tur ta keda
igual ku aña 2016. Pa mas informashon por wak e tabel 2017 riba nos website
(www.svbcur.org) òf nos pagina facebook (SVB Banko di Seguro Sosial).

Geen indexering voor 2017
Middels dit persbericht maakt de Sociale Verzekeringsbank bekend dat voor het jaar 2017 geen
aanpassingen zullen plaatsvinden voor de pensioenen, toeslag, en sociale premies. Volgens
informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het prijsindexcijfer van de
gezinsconsumptie met 0,5% gedaald in de periode augustus 2015 –augustus 2016. Dit betekent
dat de prijsindexcijfer -0,5% is gedurende dezelfde periode. Er zullen dus voor wat betreft het
jaar 2017 geen aanpassingen plaatsvinden van de daglonen en premieloongrenzen van de
landsverordeningen welke door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden uitgevoerd. Ten
aanzien van de Landsverordeningen Ziekteverzekering (ZV) en Ongevallenverzekering (OV) blijft
het dagloon van de 5-daagse werkweek Naf. 250, 02 en Naf. 208, 35 voor het dagloon van de 6daagse werkweek. De premiepercentages van de Landsverodeningen ZV en OV ondergaan ook
geen wijzigingen voor het jaar 2017. Ten aanzien van de landsverordening AVBZ blijft de
premieinkomensgrens Naf. 459.382,49. Alle premiepercentages (ZV, OV, AOV, AWW, AVBZ,
BVZ) blijven ongewijzigd. Voor meer informatie kunt u tabel 2017 raadplegen op onze website
(www.svbcur.org) of onze facebook-pagina (SVB Banko di Seguro Sosial).

