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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) en artikel 4.4 van de Landsverordening 

basisverzekering ziektekosten (P.B. 2013, no. 3). 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). De 

Landsverordening SVB is per 10 oktober 2010 bij Landsverordening “Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur 

Land Curaçao” overgegaan op het Land Curaçao. De SVB is belast met de uitvoering van de volgende verzekeringen: 

1 Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) - P.B. 1960, no. 83; 

2 Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW) - P.B. 1965, no.194; 

3 Landsverordening Ongevallenverzekering (OV) - P.B. 1966, no. 14; 

4 Landsverordening Ziekteverzekering (ZV) - P.B. 1966, no. 15; 

5 Cessantia Landsverordening - P.B. 1983, no. 85; 

6 Landsverordening Basisverzekering ziektekosten (BVZ) - P.B. 2013, no. 3; 

7 Landsverordening Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) - P.B. 1996, no. 211; 

8 Landsbesluit aanvullende voorzieningen - P.B. 2015, no. 34. 

 

In bovengenoemde landsverordeningen c.q. regelingen 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 

en regelingen dwingend voorgeschreven. 

In de gecombineerde jaarrekening van de SVB zijn de fondsen AOV, AWW, ZV, OV, BVZ en AVBZ opgenomen.  

 

Voor het Cessantiafonds is in de Landsverordening bepaald dat een aparte jaarrekening opgesteld dient te worden. 

 

Bij Landsverordening van de 28ste februari 2013 tot wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 

en de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (P.B. 2013, no. 24), is de AOV-gerechtigde leeftijd 

naar 65 jaar verhoogd met een relatief korte overgangsperiode. De verzekerde die per 1 maart 2013 59 jaar of ouder was, 

kon nog op zijn 60ste jarige leeftijd zijn recht op AOV doen gelden. Personen die op 1 maart 2013 reeds de leeftijd van 57 

of 58 jaar hadden bereikt, kunnen vanaf hun 60ste levensjaar recht doen gelden op uitbetaling van hun ouderdomspensioen, 

waarbij voor ieder jaar dat de verzekerde eerder dan zijn 65ste levensjaar zijn recht doet gelden een permanente korting van 

6% per jaar toegepast wordt op het pensioenbedrag. Tevens is per 1 maart 2013 de premie AOV verhoogd van 13% naar 

15%. De Regering heeft de AOV-korting voor degenen die gebruik hebben gemaakt van de overgangsregeling (6% korting 

voor ieder jaar eerder dan 65 jaar dat men opteert om AOV te trekken) met de helft verminderd (3% per jaar in plaats van 

6%), met terugwerkende kracht met ingang van 1 april 2014. Zonder een formele wetswijzing op dit punt zal de SVB in 

haar exploitatie de uitkeringen moeten blijven presenteren, inclusief de volledige 6% korting per jaar.  

 

Met de introductie van de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten per 1 februari 2013 (P.B. 2013, No. 3; "LV 

BVZ") heeft de Regering uitvoering gegeven aan het langer bestaande voornemen om te komen tot één geüniformeerde 

regeling basisverzekering voor alle publieke fondsen en een belangrijke stap gezet in het kader van schaalvergroting, 

uniformering van de (publieke) regelingen, beëindiging van de versnippering van het verzekeringsstelsel, bevordering van 

de onderlinge solidariteit, verruiming/vereenvoudiging van de mogelijkheden tot kostenbeheersing en verdere verbetering 

van de efficiency in de uitvoering. 

Met de invoering van LV BVZ is de ziektekostenregeling zoals van kracht volgens Landsverordening Ziekteverzekering 

per 1 februari 2013 vervallen . De Landsverordening Ziekteverzekering regelt vanaf 1 februari 2013 enkel de loonderving 

bij ziekte van de werknemer langer dan drie dagen. Ook de ziektekosten van de voormalige rechthebbenden uit hoofde van 

de Verordening Bijstand kosten medische hulp ten behoeve van min- en onvermogenden (A.B. 1978, no. 39), de zogeheten 

Pro Pauper-regeling (PP), de verzekerden ondergebracht bij de (voormalige) Stichting Garantie Toegankelijkheid Zorg 



                Pagina 4 
 

(SGTZ) en het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG, P.B. 1975, no. 249) zijn per 1 februari 2013 

ondergebracht bij de LV BVZ. Ambtenaren en gelijkgestelden waren tot 1 september 2015 nog uitgesloten van de BVZ. Bij 

Landsbesluit van 28 juli 2015 no. 15/2540 (P.B. 2015, no. 35) zijn de Regeling vergoeding behandelings- en 

verplegingskosten overheidsdienaren, de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden en de Regeling 

Tarieven huisartsen en medische specialisten, Curaçao, 1986 ingetrokken per 1 september 2015. Per 1 september 2015 is 

het Landsbesluit aanvullende voorzieningen (P.B. 2015, no. 35) in werking getreden en hiermee zijn de ambtenaren en 

gelijkgestelden in de BVZ toegetreden. 

 

1.3 Toelichting 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 vanwege een hem/haar 

overkomen ziekte (loonderving). Ingaande 1 februari 2013, is met de invoering van de Landsverordening Basisverzekering 

ziektekosten, de vergoeding van ziektekosten uit hoofde van de Landsverordening Ziekteverzekering van de kosten van 

geneeskundige behandeling en verpleging ondergebracht in de Basisverzekering ziektekosten. 

De Landsverordening Basisverzekering ziektekosten (BVZ) voorziet in de dekking van de ziektekosten van (in beginsel) 

ingezetenen, uitgezonderd personen die per 1 februari 2013 particulier verzekerd waren, werknemers van eigen risicodragers 

en enkele andere nader in de wet genoemde uitzonderingscategorieën. Per 1 november 2014 is de reparatiewetgeving van 

de basisverzekering in werking getreden (P.B. 2014, no. 94), alsmede een drietal uitvoeringslandsbesluiten. Daarbij zijn 

onder andere de kring der verzekerden, het verstrekkingenpakket en de premies gewijzigd. Daarna zijn per 1 september 

2015 ambtenaren en gelijkgestelden toegetreden tot de kring der verzekerden van de Landverordening Basisverzekering 

Ziektekosten. 

Het verstrekkingenpakket Basisverzekering ziektekosten is vastgelegd in het Landsbesluit verstrekkingen basisverzekering 

ziektekosten (P.B. 2013, no. 6). De premies voor de basisverzekering zijn vastgesteld in het "Landsbesluit h.a.m. inzake 

vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie 

ziekteverzekering" (P.B. 2013, no. 4). Het aanvullend pakket voor ambtenaren en gelijkgestelden is vastgelegd in het 

Landbesluit aanvullende voorzieningen (P.B. 2015 no. 34).  

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 65 jaar heeft 

bereikt. De pensioengerechtigde gehuwd met een partner jonger dan 65 jaar heeft recht op een toeslag indien hun 

gezamenlijk inkomen minder dan NAƒ.12.000 per jaar bedraagt. Teneinde het Fonds te saneren en de continuïteit in de 

toekomst te kunnen waarborgen, is de AOV-regeling met ingang van 1 maart 2013 aangepast. De belangrijkste daarbij 

aangebrachte wijzigingen zijn de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar met een overgangsperiode van 

3 jaar (ingaande 1 maart 2013), een premieverhoging voor werkgevers met 2% (totaal 15%, 9% werkgever, 6% werknemer) 

en de indexering van de pensioenen is voorwaardelijk gesteld aan de reële economische groei. Tevens is de premieloongrens 

verhoogd naar NAƒ.100.000 per jaar. Personen die boven de NAƒ.100.000 per jaar verdienen, betalen over het meerdere 

additioneel 1% premie. 

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 65 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. Het premiepercentage voor de AWW is 1%, waarvan 0,5% ten laste van de werknemer komt, en 0,5% 

ten laste van de werkgever. 

De Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) dekt de kosten van personen die chronisch ziek zijn. Onder 

chronisch zieke wordt in de regeling verstaan degene die als gevolg van een ziekte of complicatie of door ouderdom dermate 
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verpleeg- of zorgbehoeftig is geworden, dat deze zich in zowel sociaal, maatschappelijk als economisch opzicht niet meer 

als zelfstandig individu in de samenleving kan handhaven en daardoor totaal hulpbehoeftig is. De AVBZ-premie is 

vastgesteld op 2% (1,5% werknemer en 0,5% werkgever). 

In het Schommelfonds Sociale Verzekeringen worden met ingang van 1 februari 2013 eventuele overschotten van het ZV-

fonds, het OV-fonds, de Basisverzekering Ziektekosten, de AVBZ, de AOV en de AWW gestort. De middelen in het 

Schommelfonds zijn bestemd voor aanvulling van de tekorten van de fondsen ZV, OV, BVZ, AVBZ, AOV en AWW, 

indien en voor zover de gelden van deze fondsen niet toereikend mochten blijken te zijn. 

1.4 Ministeriële verantwoordelijkheid 

De ministeriële verantwoordelijkheid voor de SVB was gedurende de verslagperiode neergelegd bij de Minister van 

Gezondheid, Milieu en Natuur. Gedurende het verslagjaar was Mevr. mr. S. Camelia-Römer de verantwoordelijke Minister. 

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. 

Op basis van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (P.B. 1960 no 154) dient de Raad van Toezicht en Advies te 

bestaan uit een voorzitter en zes leden benoemd door de Gouverneur. De Raad wordt samengesteld door één 

vertegenwoordiger uit werknemerskring, één vertegenwoordiger uit werkgeverskring, vier vertegenwoordigers uit 

maatschappelijke groeperingen, anders dan uit werkgevers- en werknemerskringen, en een voorzitter. Ten tijde van het 

opmaken van dit verslag bestaat de raad van Toezicht en Advies uit 5 leden.  

Dhr. C. Peterson   Voorzitter (per 1 mei 2018) 

Mevr. S. van Tijs   Lid (per 1 mei 2018) 

Dhr. G. Offerman  Lid (per 4 juli 2018) 

Dhr. M. Samson   Lid (per 21 september 2018) 

Mevr. S. Willems  Lid (per 1 april 2019) 

 

1.6 Directie 

Het beheer van de SVB is opgedragen aan een Directeur, die verantwoordelijk en rekenplichtig is aan de Minister.  

In het verslagjaar werd de functie van 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 SVB vormden. 
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2. ORGANISATIE 

2.1 Personele aspecten 

Het personeelsbestand van de SVB bestond per 31 december 2018 uit 293 personen (31 december 2017: 292 personen).  

2.2 Beleggingsresultaten 

Over het boekjaar 2018 kende de SVB een negatief beleggingsresultaat van ca. NAƒ.9,9 mln. (netto negatief rendement 

6,74%). In 2017 was het beleggingsresultaat positief ca. NAƒ.19,1 mln. (netto positief rendement 10,76%). Het negatief 

resultaat in 2018 is het gevolg van een tijdelijke correctie op de ter beurze genoteerde aandelen in de laatste maanden van 

2018. 

Door de tekorten van de fondsen onder het beheer van de SVB, worden de laatste jaren gelden onttrokken aan de beleggingen. 

In 2018 werd een totaalbedrag van ca. NAƒ.53,2 mln. onttrokken, terwijl in het verslagjaar 2017 een totaalbedrag van ca. 

NAƒ.28,1 mln. werd onttrokken. De verwachting is dat dit in 2019 voortgezet zal worden. 

2.3 Informatie en communicatie technologie (I.C.T.) 

Onderstaand een beknopte weergave van de belangrijkste automatiseringstrajecten in 2018: 

• De tweede fase van het programma-aanpassingstraject van het Pensioenen Registratie en Informatiesysteem (PRIS) is 

eind 2018 afgerond en geïmplementeerd. De eerste fase van dit traject is in 2017 gestart naar aanleiding van de 

Landsverordening belastingherziening 2015-2016, waarbij er voor bepaalde groepen AOW/AWW-

pensioengerechtigden belasting- dan wel premie inhoudingen moesten worden uitgevoerd conform deze nieuwe 

wetgeving. 

• Medio 2018 is gestart met een analyse van de eisen en wensen voor het ontwikkelen en de implementatie van een 

elektronische geneesmiddelen bestand en een farmaciedeclaratiesysteem voor de SVB. Dit traject is eind 2018 afgerond. 

Verder zijn conform planning in 2018 diverse jaarlijks terugkerende onderhouds- en beheerwerkzaamheden uitgevoerd aan 

de netwerkinfrastructuur en de operationele systemen van de SVB. 

2.4 Communicatie 

De SVB heeft gedurende 2018 wederom aandacht besteedt aan haar informatieplicht d.m.v. wekelijkse radio/TV-spots waarin 

de bij haar uit te voeren wetten kort beschreven worden. De SVB is immers een begrip in elk huishouden. 

De mogelijkheid om via de SVB website vragen te stellen en de prompte respons wordt ook zeer op prijs gesteld.  

De SVB Facebook-pagina heeft meer dan 5000 likes (3700 

in 2017) met een reactietijd van 22 minuten. Op Facebook 

worden alle bekendmakingen alsook links naar onze 

website geplaatst. 

De SVB website (http://svbcur.org) kreeg in het jaar 2018, 

37.668 nieuwe bezoekers terwijl er 205.125 pagina's zijn 

geraadpleegd. Via de website kunnen klanten hun zaken 

online regelen, zoals AOV-aanvragen, doorgeven van 

wijzigingen etc. De SVB zet steeds meer in op online 

diensten, waarmee aangesloten wordt bij de behoefte van 

onze klanten. 

In 2018 zijn er totaal 152 klachten geregistreerd, een 

afname vergeleken met het jaar 2017 (216). De meeste 

klachten hadden betrekking op de afdelingen Cure (36), 

Pensioenen (25), Arbeid en Gezondheid (19) en AVBZ (19). 
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2.5 Financiële verhouding met Overheidsinstanties 

Als gevolg van de geaccumuleerde tekorten bij het ZV/OV-fonds vanaf het jaar 2008 tot en met 9 oktober 2010, bestond er 

per 9 oktober 2010 een vordering van de SVB N.A. van NAƒ.67.229.369 op het Land van de Nederlandse Antillen. Deze 

vordering is bij de Vereffenaar van de N.A. gedeponeerd, en is door de Vereffenaar bevestigd. Het gedeelte dat na de 

boedelverdeling aan SVB Curaçao toekomt, is NAƒ.44.537.524 en is onder de ten behoeve van de fondsen beheerde 

vermogens opgenomen als nog te dekken tekorten Vereffenaar Land Nederlandse Antillen.  

Bij het FZOG Nederlandse Antillen was per 9 oktober 2010 sprake van een geaccumuleerd tekort, ontstaan vóór 10 oktober 

2010, van NAƒ.57.541.454. Dit negatieve vermogen werd ook als vordering neergelegd bij de Vereffenaar van het Land de 

Nederlandse Antillen, en ook deze is bevestigd. Op deze vordering is in 2012 een bedrag van EURO 3.225.000 betaald. 

In overeenstemming met de Onderlinge Regeling Boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen is dit 

negatieve vermogen, na ontvangst van de EURO 3.225.000 bij de splitsing van het vermogen overgegaan op de 

rechtsopvolgers van het FZOG Nederlandse Antillen. Het gedeelte dat na de boedelverdeling aan FZOG Curaçao toekomt 

is NAƒ.35.922.107.  

In de boedelbalans per 9 oktober 2010 is tevens een vordering opgenomen op het voormalige Land de Nederlandse Antillen 

vanwege opgelegde aanslagen ZV/OV in verband met de wettelijke bijdrage in de premie voor het meeverzekeren van 

gezinsleden en gewezen werknemers, met diens gezinsleden. Het uitstaande saldo per 9 oktober 2010 bedroeg 

NAƒ.6.174.224, en is door de rechtsopvolgers van de SVB Nederlandse Antillen bij de Vereffenaar van de Nederlandse 

Antillen neergelegd. Met de splitsing van SVB Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010 is het uitstaande saldo in 

overeenstemming met de Onderlinge regeling aan de rechtsopvolgers toegerekend waarbij het aandeel van SVB Curaçao 

NAƒ.4.090.246 bedraagt. 

Op bovenvermelde vorderingen zijn gedurende de jaren 2018 en 2017 geen betalingen ontvangen van de Vereffenaar. 

2.6 Controle en Dienstverlening 

De controles van de afdeling Controle Dienstverlening (CDV) gedurende het jaar 2018 betroffen voornamelijk de integriteit 

van het SVB registratiesysteem, het ondersteunen van de afdeling Heffing/Invordering (opsporen en onderzoek bij 

werkgevers in verband met onjuist/-volledige informatie in het Heffingssysteem), het ondersteunen van de afdeling 

Pensioenen met huisbezoek in verband met de rechtmatigheid van de AOV uitkeringen en de afdeling Arbeid & Gezondheid 

(onderzoek naar de rechtmatigheid van de bedrijf- en de ziektegevallen) alsmede onderzoek naar onrechtmatige handelingen 

van werkgevers, verzekerden en/of medewerkenden jegens de SVB. Verder werd er ondersteuning verleend aan andere 

instellingen zowel in het binnenland (diverse politionele autoriteiten) als het buitenland (SVB Nederland en 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering, UWV). 

2.7 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 aangiftes en of niet betaalde premie naar aanleiding van de aangifte, dan wel indien minder is betaald 

dan hetgeen de aangifte vermeld. Indien de werkgevers hun verplichtingen niet nakomen worden invorderingsmaatregelen 

genomen om hun alsnog aan te sporen om aan hun verplichtingen te voldoen ook ten aanzien van de door de inspectie der 

belastingen opgelegde AOV/AWW premie maand- en jaaraanslagen.  

De Landsontvanger doet mede de invordering van de premies AOV/AWW, ZV/OV, AVBZ en BVZ, en maakt vervolgens 

de ontvangen gelden over naar de SVB, inclusief een bijbehorende schriftelijke (financiële) verantwoording. Door de jaren 

heen heeft de SVB de Landsontvanger ondersteund met haar werkzaamheden, ter waarborging van een zo hoog mogelijke 

compliance door premieplichtigen. Deze ondersteuning is mede in de vorm van ter beschikking stelling van personeel aan 

Landsontvanger.  

Sinds november 2015 zijn nagenoeg alle invorderaars en deurwaarders in dienst van de SVB ter beschikking gesteld aan de 

Landsontvanger.  
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2.8 Registratie Werkgevers en Verzekerden 

De afdeling Registratie Werkgevers en Verzekerden is belast met de registratie van werkgevers, verzekerden BVZ en 

werknemers ZV/OV.  De afdeling verstrekt aan alle BVZ verzekerden een ziektekostenverzekeringskaart. Ambtenaren en 

gelijkgestelden ontvangen een verzekeringskaart met aanvullende voorzieningen.  De afdeling RW&V registreert ook alle 

personen van 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd die in het kader van de BVZ als minvermogende worden aangemerkt 

om in aanmerking te komen voor tandheelkundige zorg en brillenvergoeding.  

Per eind december 2018 waren er 149.412 personen verzekerd 

voor BVZ (2017: 148.390). Dit is een toename van 0,7%. De SVB 

heeft in 2018 ruim 55.579 verzekeringskaarten uitgegeven, 

omvattende zowel verlenging van verzekeringskaarten als nieuwe 

aanmeldingen. Een omvangrijk deel van de bevolking is nu bij de 

SVB verzekerd.  

Gedurende 2018 zijn er verschillende opschoningstrajecten 

uitgevoerd, w.o. afsluiten van niet actieve werkgevers en 

eenmanszaken zonder personeel. Per eind december 2018 waren 

er 9261 werkgevers geregistreerd (2017: 8.953).  

2.9 Pensioenen 

Per 1 maart 2013 is de AOV-pensioengerechtigde leeftijd verhoogd van 60 jaar naar 65 jaar met een overgangsperiode van 

drie jaar. Tot en met december 2018 hebben in totaal 5.358 verzekerden gebruik gemaakt van de overgangsregeling. 

In juli 2016 is de landsverordening AOV op enkele punten nader gewijzigd. Niet ingezetenen krijgen vanaf 1 januari 2017 

10% korting op hun AOV- of AWW-pensioen. Ook komen niet ingezetenen met ingang van december 2016 niet meer in 

aanmerking voor de kerstgratificatie. 

Een andere wijziging betreft een uitbreiding van de voorwaarden ter verkrijging van een huwelijkstoeslag. Vanaf de datum 

van inwerkingtreding van de wetswijziging is het recht op toeslag niet alleen afhankelijk van het belastbaar inkomen en van 

het feit dat de echtgeno(o)t(e) van een AOV-pensioengerechtigde jonger moet zijn dan 65 jaar, maar ook van de verplichting 

dat er sprake moet zijn van het voeren van een gezamenlijke huishouding. 

Naast de reguliere beoordeling van aanvragen, uitbetaling van pensioenen etc. heeft de afdeling pensioenen in 2018 de 

werkzaamheden meer gericht op de controle van de rechtmatigheid van de uitbetaalde AOV- en AWW-pensioenen.  

2.10 Arbeid & gezondheid 

De afdeling Arbeid en Gezondheid heeft gezien haar medische expertise een belangrijke taak in de verzuimbegeleiding en 

arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van verzekerde werknemers conform de Landsverordening Ziekteverzekering en de 

Landsverordening Ongevallenverzekering. Bij de re-integratie van werknemers met langdurig verzuim wordt rekening 

gehouden met de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de werknemer in afstemming met de werkgevers. Bij de 

bedrijfsongevallen vindt tevens de bepaling plaats van blijvende beperking van de belastbaarheid voor het werk.  

Een andere taak van de afdeling Arbeid en Gezondheid is het bijdragen aan de advisering, beleidsontwikkeling en 

kostenbeheersing op het gebied van ziektekosten conform de Landsverordening basisverzekering ziektekosten. Daarnaast 

zijn er, in samenwerking met de afdeling Cure, concrete stappen gezet om te komen tot gangbare alternatieven en/of 

aanvullingen tot het huidige systeem van machtigingsaanvragen, welke tot de dagelijkse operationele taken behoren.  

In 2018 is onder meer het programma van eisen opgesteld voor het opzetten van een gestandaardiseerd 

geneesmiddelenbestand. Dit project is de voorloper van het toekomstige elektronische voorschrijven.  

2.11 Zorgaanbieders 

De SVB tracht door middel van gemodificeerde honoreringswijzen (waaronder budgetfinanciering) in plaats van de 

traditionele fee-for-service honorering in de curatieve zorg, steeds meer het accent te leggen op output- en kwaliteitsgerichte 

zorg, in plaats van de van oudsher door volume gestuurde zorgverlening.  
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Mede in dat kader zijn met diverse zorginstellingen en zorgverleners voor het verslagjaar zorgcontracten met vaste 

budgetten onderhandeld of verlengd, waaronder Wit-Gele Kruis, Thuiszorg Banda’bou, Revalidatiecentrum Curaçao, 

Perspektiva i Sosten Integral (Skuchami), Rode Kruis Bloedbank en delen van de zorg in de Pain Clinic. Daarnaast zijn 

andere (belangrijke) zorginstellingen in het verslagjaar via Ministeriële Beschikkingen gebudgetteerd, zoals het Sint 

Elisabeth Hospitaal (SEHOS) en de Klinika Capriles. Het SEHOS heeft bezwaar aangetekend tegen de (door de overheid 

in 2018 verhoogde) budgetten 2016, 2017 en 2018/2019. Een drietal juridische procedures hieromtrent zijn ten tijde van het 

schrijven van dit verslag nog niet afgerond. 

Voor de vrijgevestigde logopedisten en oefentherapeuten Cesar/Mensendieck is een productieplafond geïntroduceerd, dat 

overeenkomt met 150% van de normuren per jaar. Een structureel hogere productie (dan ca. 11 à 12 patiëntgebonden uren 

per dag) wordt geacht de kwaliteit van de zorg negatief te beïnvloeden. Vergelijkbare productieplafonds waren al 

geïntroduceerd voor de vrijgevestigde psychologen en diëtisten en zullen ná 2018 ook van kracht worden voor de 

vrijgevestigde fysiotherapeuten. 

Tevens zijn in het verslagjaar met de beroepsverenigingen van logopedisten en oefentherapeuten Cesar/Mensendieck 

ondertekende kwaliteits- en productie- en honoreringsconvenanten van kracht geworden. Deze convenanten koppelen de 

implementatie van kwaliteits- en productie-eisen (inzake bij- en nascholing, productiebodems en -plafonds) aan in 

samenwerking met de overheid afgesproken tariefherzieningen. Eerder zijn dergelijke convenanten al afgesloten met de 

beroepsverenigingen voor huisartsen, medisch specialisten, en diëtisten. 

Het proces van het contracteren van (gebudgetteerde) medisch specialistische zorg via het ziekenhuis is verder 

gecontinueerd in het jaar 2018 met de indiensttreding van nieuwe specialisten bij het SEHOS. In totaal zijn er momenteel 

bijna 50 specialisten in loondienst van het ziekenhuis werkzaam, grotendeels via budgetovereenkomsten met het hospitaal 

gefinancierd door de SVB, wat overeenkomt met ca. 45% van het totaal aantal declarerende medisch specialisten. Hiermee 

worden gaandeweg maar zeker stappen gezet richting een volledige integratie van medisch specialisten in de kliniek, het 

tegengaan van verdere versnippering van de tweede lijnzorg, bevordering van de kwaliteit van de intramurale patiëntenzorg 

en het voorkomen van de fee-for-service honoreringssystematiek in de tweede lijn.  

In nauwe samenwerking met de Huisartsenvereniging (CHV) en de Vereniging voor Medisch Specialisten (VMSC) wordt 

het naleven van de bij- en nascholingsconvenanten door de medewerkenden bijgehouden. In de regel zijn de uitkomsten 

positief te noemen waarmee de kwaliteit van zorg is gediend, slechts sporadisch wordt een zorgverlener gewaarschuwd of 

op andere wijze gesanctioneerd in verband met het niet naleven van het convenant. 

Tevens zijn er in het verslagjaar met toenemende intensiteit besprekingen met en dataverstrekking aan diverse stakeholders 

geweest, die betrokken zijn met (de transitie naar) het Curaçao Medical Center.  

Tenslotte heeft SVB ook in 2018 wederom helaas verscheidene malen corrigerend moeten handelen, omdat de gedeclareerde 

zorg ondoelmatig of onrechtmatig gegeven was. In voorkomende gevallen leidt dit tot waarschuwingen of sancties 

(verrekeningen of boetes) richting de medewerkende zorgverleners en -instellingen. Indien noodzakelijk geacht, zal de focus 

van SVB in de toekomst steeds meer gericht zijn op deze materiële controles en (onaangekondigde) bezoeken aan praktijken 

van zorgverleners. 

2.12 Care-taken 

De uitvoering van de AVBZ is met ingang van 1 februari 2013 bij de SVB ondergebracht. De AVBZ is een volksverzekering 

waarop het solidariteitsprincipe van toepassing is en dekt de kosten van chronische zieken. Onder een chronische zieke 

wordt in de Landsverordening AVBZ verstaan degene die als gevolg van een ziekte of complicatie of door ouderdom 

dermate verpleeg- of zorg behoeftig is geworden dat deze zich in zowel maatschappelijk als economische opzicht niet meer 

als zelfstandige individu in de samenleving kan handhaven en daardoor totaal hulpbehoeftig is.  

De AVBZ heeft zorgcontracten met 11 zorginstellingen. De AVBZ kent een indicatiecommissie benoemd door de Minister 

die de aanvragen voor zorg indiceert en als zodanig een advies geeft aan het uitvoeringsorgaan SVB. 
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2.13 Medische Uitzending 

De afdeling Medische Uitzending is belast met de uitvoering van de medische uitzending van verzekerden naar het 

buitenland conform de Landsverordening Basisverzekering indien het medische zorg betreft die hier te lande niet kan 

worden verleend en een aanzienlijke gezondheidswinst te behalen is.  

Gedurende afgelopen verslagjaar werden er 1.040 verzekerden uitgezonden voor behandeling naar het buitenland (2017: 

1.034) Het merendeel van de patiënten gaat naar de regio, Colombia 653 (2017: 785), Aruba 61 (2017: 62), Costa Rica 53 

(2017: 44). 188 patiënten zijn naar Nederland uitgezonden (2017: 140). Verzekerden worden doorgaans uitgezonden naar 

zorginstellingen waarmee de SVB een contract heeft. 

De top 5 vakgebieden waarvoor gedurende 2018 de meeste uitzendingen noodzakelijk waren, zijn de vakgebieden chirurgie 

(169), oogheelkunde (153), neurologie en neurochirurgie (119), cardiologie (113) en orthopedie (99). Deze groep vormt ca. 

70 % van alle uitzendingen.  

Er wordt in toenemende mate gewerkt om de zorg lokaal te versterken en om uitzendingen te voorkomen. Voorbeelden zijn 

het opzetten van het cathlab, uitbreiden van hemodialyse stoelen en versterken van de vakgroepen zoals neurologie en 

neurochirurgie waardoor er op termijn minder uitzendingen kunnen worden verwacht. Ook wordt het invliegen van 

(super)specialisten voor interventies die binnen de infrastructuur van het lokale ziekenhuis mogelijk zijn bevorderd.  

2.14 Bezwaar en Administratieve Rechtspraak 

Ingevolge de Landsverordening houdende regels betreffende de administratieve rechtspraak (P.B. 2001, no. 79), is er één 

algemene regeling voor de administratieve rechtspraak, met uitzondering van de belasting en de ambtenarenrechtspraak. 

De SVB heeft ervoor gekozen om één adviescommissie in te stellen voor het behandelen van bezwaarschriften tegen zowel 

beslissingen op grond van de Landsverordeningen Ziekte- en Ongevallenverzekering, de Landsverordening 

Basisverzekering Ziektekosten 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.  

In 2018 zijn er 102 bezwaarschriften binnengekomen. In 20 van de gevallen (20%) heeft de SVB de bezwaarschriften 

ongegrond verklaard. Van de indieners van bezwaarschriften heeft 16 (16%) het verzoek toegekend gekregen. In 9 (9%) 

van de gevallen is het bezwaarschrift ingetrokken. In 10 (10%) gevallen is het bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard. 

In 47 (46%) van de gevallen is er nog geen beslissing gevallen. 

Dit jaar hadden de meeste bezwaren, namelijk 17 (17%), betrekking op afwijzing medische uitzending, gevolgd door 

bezwaren betrekking hebbende op afwijzing cessantia-uitkering, namelijk 7 (7%) en bezwaren betrekking hebbende op 

afwijzing medewerkendeschap 6, (6%) en bezwaren betrekking hebbende op de hoogte van het ongevallenpercentage 6 

(6%).  

2.15 Beroep en Hoger Beroep 

Op grond van de Lar kan de rechtszoekende 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 rechtszoekende 

ook hoger beroep instellen. Het hoger beroep wordt behandeld door het gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, 

Curaçao en Sint. Maarten en van de BES-eilanden. 

In totaal zijn dit jaar 34 zaken naar aanleiding van door de SVB genomen besluiten bij de rechters aangebracht, waarvan de 

meeste betrekking hadden op een beschikking ingevolge de Landsverordening basisverzekering ziektekosten en op een 

beschikking ingevolge de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering  
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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, 

80% van het loon bij drie dagen of langer durende arbeidsongeschiktheid).  

De ZV-regeling beperkt zich vanaf 1 februari 2013 enkel tot het verzekeren van loonderving voor werknemers onder de 

loongrens. Het premiepercentage voor de Landsverordening Ziekteverzekering is vastgesteld op 1,9% van het brutoloon 

van de werknemer (ten laste van de werkgever). Als regel behoort het premiepercentage van het Ziektefonds om de twee 

jaar te worden vastgesteld, en wel zodanig dat de te ontvangen premies voldoende zijn om de te verwachten uitgaven en de 

dotatie aan de wettelijke reserve te dekken (art. 8 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. De premie voor de ongevallenverzekering is afhankelijk van de risicoklasse waarin het bedrijf is ingedeeld, en 

varieert tussen de 0,5% en 5%. 

3.1.2 Resultaten ZV- en OV-fonds  

Het gezamenlijk resultaat van de ZV- en OV-fondsen in het boekjaar 2018 bedroeg ca. NAƒ.14.7 mln. positief. Over het 

boekjaar 2017 bedroeg dit ca. NAƒ.2,9 mln. negatief. Aan ziekengeld (loonderving) is voor de combinatie ZV en OV in 

2018 totaal ca. NAƒ.31,1 mln. uitgekeerd (over 2017 ca. NAƒ.35,5 mln.). Het positief resultaat over 2018 is het gevolg van 

een vrijval van loondervingsschulden van ca. NAƒ.22,1 mln. die zijn verjaard.  

De premie-inkomensgrens voor de ZV/OV-fondsen bedroeg in het kalenderjaar 2018 NAƒ.65.520. (2017: NAƒ.65.005).  

Het totaalbedrag aan premiebaten (ZV en OV), inclusief boetes, bedroeg in 2018 ca. NAƒ.42,0 mln. In 2017 was dit ca. 

NAƒ.42,6 mln.  
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3.1.3 Kerngegevens ZV- en OV-fonds 

  

 2018 2017 2016 2015 2014 
(in Antilliaanse guldens, tenzij anders vermeld)      

      

Premiebaten ZV 20.511.197 20.628.612 21.327.875 20.288.623 19.384.745 

Premiebaten OV 21.245.251 21.656.954 22.318.301 21.256.007 20.224.667 

 41.756.448 42.285.566 43.646.176 41.544.630 39.609.412 

Boetebaten en vergoeding dwangschriften ZV 171.846 191.923 218.778 261.215 343.383 

Boetebaten en vergoeding dwangschriften OV 103.918 91.252 81.479 103.292 144.641 

 275.764 283.175 300.257 364.507 488.024 

Totaal  baten ZV/OV 42.032.212 42.568.741 43.946.433 41.909.137 40.097.436 

      

Premieloongrens (in NAƒ.) 65.520 65.005 65.005 64.615 62.852 

      

Ziekengeld ZV 21.844.772 25.905.406 25.663.682 24.169.997 24.463.262 

Ziekengeld OV 9.254.100 9.644.120 8.458.204 8.670.703 7.757.546 

Totaal Ziekengeld ZV/OV 31.098.872 35.549.526 34.121.886 32.840.700 32.220.808 

Uitkeringen ZV 21.844.772 25.905.406 25.663.682 24.169.997 24.463.262 

Uitkeringen OV 9.254.100 9.644.120 8.458.204 8.670.703 7.757.546 

Totale uitkeringen ZV/OV 31.098.872 35.549.526 34.121.886 32.840.700 32.220.808 

      

      

Resultaat premie minus uitkeringen 10.933.340 7.019.215 9.824.547 9.068.437 7.876.628 

      

Doorberekende administratiekosten (14.108.873) (13.916.187) (13.878.899) (13.801.842) (14.511.248) 

Vrijval te betalen loonderving 22.084.000 - - - - 

Doorberekende duurtetoeslag en voorziening jubileum gratificatie personeel (2.322.214) (343.783) (375.762) 4.434.440 (711.136) 

Saldo overige baten en (lasten) 1.147.322 685.782 158.369 202.555 356.477 

Positief/(negatief) resultaat vóór financiële baten en vóór dotatie 

wettelijke reserves 
17.733.575 (6.554.973) (4.271.745) (96.410) (6.989.279) 

       

Financiële baten en (lasten) (1.745.660) 3.799.465 1.492.094 (951.371) 1.407.516 

Negatief resultaat vóór dotatie wettelijke reserve 15.987.915 (2.755.508) (2.779.651) (1.047.781) (5.581.763) 

Dotatie wettelijke reserve (1.521.122) (146.000) (69.000) (180.690) (140.968) 

Overschot/(tekort) lopend jaar 14.466.793 (2.901.508) (2.848.651) (1.228.471) (5.722.731) 

      

Aantal ZV-verzekerden per ultimo boekjaar 41.424 42.254 43.153 41.904 42.300 

Gemiddeld aantal ZV-verzekerden over het gehele boekjaar 42.484 43.443 43.658 42.854 42.749 
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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 65 jaar heeft 

bereikt. De pensioengerechtigde gehuwd met een partner jonger dan 65 jaar heeft recht op een toeslag, indien hun 

gezamenlijk inkomen minder dan NAƒ.12.000 per jaar bedraagt en er sprake is van een gezamenlijke huishouding. 

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 65 

jaar oud is, en aan de kinderen van de overleden verzekerde. Voor de wezen in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 24 

jaar geldt dat recht op uitkering bestaat ingeval er sprake is van studerende en/of lichamelijk c.q. geestelijk gebrekkige 

kinderen. Het premiepercentage voor de AWW is 1%, waarvan 0,5% ten laste van de werknemer komt en 0,5% ten laste 

van de werkgever. 

De premie-inkomensgrens voor de AOV/AWW-fondsen bedroeg NAƒ.100.000 voor de boekjaren 2017 en 2018.  

De premiebaten van het AOV- en het AWW-fonds bedroegen in het jaar 2018 respectievelijk ca. NAƒ.350,7 mln. (2017: 

ca. NAƒ.358,5 mln.) en ca. NAƒ.23,4 mln. (2017: ca. NAƒ.23,9 mln.). Een gecombineerde daling van ca. NAƒ.8,4 mln. 

(2,2%).  

Het basispensioen en het toeslagbedrag bedroegen zowel in het jaar 2018 als in het jaar 2017 respectievelijk NAƒ.862 en 

NAƒ.591 per maand. 

De AOV-pensioen uitkeringen daalden in 2018 (NAf.394,1 mln.) ten opzichte van 2017 (NAf.407,5 mln.)  met ca. NAƒ.13,4 

mln. (3,3%) voornamelijk door een daling van het gemiddelde aantal uitkeringsgerechtigden van 53.379 in 2017 naar 52.270 

in 2018.  De grondslag voor de (verwachte) daling in het aantal AOV-pensioengerechtigden is de verhoging van de 

pensioenleeftijd van 60 jaar naar 65 jaar met ingang van 1 maart 2013. Per 31 december 2018 waren er 1.081 minder AOV-

trekkers vergeleken met 31 december 2017. De gemiddelde AOV-uitkering blijft een dalende trend vertonen sinds 2014. 

 

Het aantal AOV-trekkers, inclusief 

geblokkeerden en toeslagtrekkers, bedroeg 

per 31 december 2018 51.777 personen (31 

december 2017: 52.858). Het aantal 

AWW-trekkenden, inclusief 

geblokkeerden, bedroeg per 31 december 

2018 3.199 personen (31 december 2017: 

3.219). 
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3.2.4 Kerngegevens AOV- en AWW-fonds 

 
*1 Inclusief geblokkeerden en toeslagtrekkers 
*2 Inclusief geblokkeerden 

  

 2018 2017 2016 2015 2014 
(in Antilliaanse guldens. tenzij anders vermeld)      

      

Premiebaten AOV 350.685.514 358.542.165 336.287.855 326.491.432 336.888.869 

Premiebaten AWW 23.379.035 23.902.804 22.419.297 21.765.728 22.458.861 

Landsbijdrage 15.000.000 30.000.000 30.000.000 - - 

 389.064.549 412.444.969 388.707.152 348.257.160 359.347.730 

Boetebaten en vergoeding dwangschriften AOV 1.187.587 1.177.980 981.419 822.889 558.532 

Boetebaten en vergoeding dwangschriften AWW 79.172 78.532 65.428 54.860 37.236 

 1.266.759 1.256.512 1.046.847 877.749 595.768 

Totaal baten AOV/AWW 390.331.308 413.701.481 389.753.999 349.134.909 359.943.498 

      

Premieloongrens (in NAƒ.) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

      

Pensioenuitkeringen AOV 394.116.572 407.483.517 426.830.533 434.432.641 433.912.165 

Pensioenuitkeringen AWW 20.803.995 20.444.036 19.723.829 18.995.849 18.455.862 

Totale uitkeringen AOV/AWW 414.920.567 427.927.553 446.554.362 453.428.490 452.368.027 

      

% Uitkeringen op premiebaten AOV/AWW 111% 112% 124% 130% 126% 

      

Resultaat premie- en overige baten minus uitkeringen  (24.589.259) (14.226.072) (56.800.363) (104.293.581) (92.424.529) 

Doorberekende administratiekosten (9.890.019) (9.594.577) (9.702.971) (10.022.779) (9.808.739) 

Vrijval geblokkeerde pensioenen 11.722.684 12.213.979 11.393.144 12.379.910 11.586.891 

Doorberekende duurtetoeslag en voorziening jubileum gratificatie personeel (1.559.141) (236.622) (262.255) 3.219.849 (490.674) 

Afkoop aandeel BES van AOV “Aruba-jaren” - - - - 26.083.683 

Saldo overige baten en (lasten) 1.239.606 1.688.750 684.037 804.533 904.312 

Negatief resultaat vóór financiële baten en vóór dotatie wettelijke 

reserves 

 

(23.076.129) 

 

(10.154.542) 

 

(54.688.408) 

 

(97.912.068) 

 

(64.149.056) 

      

Financiële baten en (lasten) (1.060.911) 2.906.468 916.767 (984.636) 7.057.025 

Negatief resultaat vóór dotatie reserves (24.137.040) (7.248.074) (53.771.641) (98.896.704) (57.092.031) 

      

Dotatie bestemmingsreserve - - - - (25.176.674) 

Dotatie wettelijke reserve (75.000) (78.000) 71.000 (171.907) (185.489) 

Tekort lopend jaar (24.212.040) (7.326.074) (53.700.641) (99.068.611) (82.454.194) 

      

      

Aantal AOV-trekkers per ultimo boekjaar*1 51.777 52.858 53.969 54.009 52.928 

Gemiddeld aantal AOV-trekkers over het boekjaar 52.270 53.379 54.192 53.348 52.171 

Gemiddelde uitkering per AOV-trekker per jaar  7.540 7.634 7.876 8.143 8.299 

      

Aantal AWW-trekkers per ultimo boekjaar*2 3.199 3.219 3.076 3.035 2.966 

Gemiddeld aantal AWW-trekkers over het jaar 3.212 3.178 3.071 2.994 2.934 

Gemiddeld uitkering per AWW-trekker per jaar 6.477 6.436 6.408 6.345 6.291 
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3.3 Basisverzekering ziektekosten 

3.3.1 Algemeen 

Per 1 februari 2013 is de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten (BVZ. P.B. 2013, no. 3) in werking getreden. 

De regeling voorziet in de dekking van de ziektekosten van (in beginsel) ingezetenen, uitgezonderd personen die per 1 

februari 2013 particulier verzekerd waren, werknemers van eigen risicodragers en enkele andere nader in de wet genoemde 

uitzonderingscategorieën. Het verstrekkingenpakket ingevolge de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten is 

vastgelegd in het Landsbesluit verstrekkingen basisverzekering ziektekosten (P.B. 2013, no. 6).  

Over het boekjaar 2018 bedroegen de ziektekosten ten laste van de BVZ ca. NAƒ.527,9 mln. (2017: ca. NAƒ.506,9 mln.)  

De grootste kostenstijgingen ten opzichte van 2017 zijn bij: 

 Intramurale instellingen ca. NAƒ.10,6 mln. (7,1%) – verhoging budget van SEHOS bij Ministeriele Beschikking van 

NAƒ.124 mln. naar NAƒ.135 mln.);  

 Laboratoria ca. NAƒ.3,3 mln. (7,5%) – stijgende trend in volume en testen door ADC die in 2017 rechtstreeks aan de 

SVB is gaan declareren voor laboratoriumzorg van in het SEHOS opgenomen patiënten, hetgeen voorheen door SEHOS 

gedeclareerd werd (en in het budget van SEHOS was opgenomen); 

 Apotheken ca. NAƒ.2,3 mln. (2,2%) – stijging van volume; 

 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ca. NAƒ.1,6 mln. (13,6%) – verhoging budget van Capriles Kliniek van 

overheidswege (van NAƒ.6,4 mln. naar NAƒ.8,1 mln.) 

 Preventie ca. NAƒ.1,0 mln. (76,3%)  – extra kosten ad NAƒ.1.250.000 wegens beleid overheid ter intensivering van 

deze activiteiten (Stichting Preventieprogramma Wellness Maatschappij Curacao) 

Het totaal aantal verzekerden per ultimo 2018 was 149.412 (2017: 148.390). Het gemiddelde aantal verzekerden over 2018 

was 149.065 (2017: 149.103). De gemiddelde medische kosten per verzekerde over 2018 bedroeg ca. NAƒ.3.540 (2017: ca. 

NAƒ.3.400). 

De premiebaten van de BVZ bedroegen voor 2018 ca. NAƒ.286,5 mln. (2017 ca. NAf.NAƒ.283,6 mln.). Een stijging van 

ca. 1,0% ten opzichte van 2017.  
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3.3.2 Kerngegevens BVZ 

 

 
 
* Vanaf 1 september 2015 inclusief ambtenaren en gelijkgestelden en hun gezinsleden 

 

 2018 2017 2016 2015* 2014 
(in Antilliaanse guldens. tenzij anders vermeld)      

      

Premiebaten 286.488.705 283.559.367 273.680.535 214.169.179 178.818.858 

Landsbijdrage 276.300.000 264.300.000 268.899.999 261.000.000 244.070.00 

 562.788.705 547.859.367 542.580.534 475.169.179 422.888.858 

Boetebaten en vergoeding dwangschriften 803.138 816.786 652.408 331.496 93.118 

Totaal baten BZV  563.591.843 548.676.153 543.232.942 475.500.675 422.981.976 

      

Premieloongrens (in NAƒ.) 150.000 150.000 150.000 150.000 100.000 

      

Intramurale instellingen 159.788.522 149.185.084 145.919.868 137.624.910 150.161.259 

Revalidatiecentrum 4.067.160 3.939.733 3.838.802 3.278.111 3.149.163 

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 13.467.936 11.860.146 12.090.344 10.453.789 10.176.157 

Thuiszorg 10.541.396 10.501.421 10.477.991 10.477.991 10.540.723 

Apotheken 107.307.876 105.041.285 104.013.726 101.761.475 103.131.439 

Kunst- en hulpmiddelen 5.917.002 6.176.384 6.434.701 6.028.556 6.302.693 

Huisartsen 30.021.315 29.907.388 29.988.430 27.390.530 25.290.160 

Specialisten 70.634.032 70.223.147 67.232.799 61.095.801 55.045.471 

Laboratorium 46.692.337 43.440.265 39.309.578 33.269.479 31.238.473 

Paramedici/verloskundigen/alternatieve geneeskunde 15.877.061 15.184.645 14.272.308 12.384.511 10.489.370 

Medische uitzending. incl. transport. daggeldvergoeding en reis- 

en verblijfskosten 

 

36.214.729 

 

35.991.268 37.509.466 30.051.585 28.234.504 

Dialysecentrum 7.068.054 6.640.304 6.606.160 6.342.485 6.044.673 

Ambulancedienst en particulier vervoer 6.738.685 6.287.503 5.846.868 4.970.075 4.029.346 

Tandheelkunde 9.244.397 8.940.893 8.039.921 6.147.096 4.342.292 

Restituties 261.286 301.954 142.261 205.771 246.894 

Optica 1.700.143 1.750.170 1.637.785 1.443.931 1.416.919 

Preventieve zorg 2.204.715 1.250.778 1.224.066 1.096.230 859.592 

Overige 137.261 265.822 129.438 389.879 163.097 

Totaal medische kosten BVZ 527.883.907 506.888.190 494.714.512 454.412.205 450.862.225 

      

Resultaat premiebaten minus uitkeringen 35.707.936 41.787.963 48.518.430 21.088.470 (27.880.249) 

      

Doorberekende administratiekosten (16.202.611) (15.667.449) (16.012.278) (15.014.364) (14.965.100) 

Medische kosten voorgaande jaren (7.196.984) (1.410.334) (415.119) (9.424.776) (3.874.257) 

Bijdrage Zorgopleiding (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000) 

Doorberekende duurtetoeslag en voorziening jubileum 

gratificatie personeel 

 

(2.680.936) 

 

(387.453) 

 

(435.375) 

 

4.872.306 (721.554) 

Saldo overige baten en (lasten) 19.644.286 4.303.362 12.165.961 2.263.926 5.013.332 

Resultaat vóór financiële baten en vóór dotatie wettelijke reserve 28.271.691 27.626.089 42.821.619 2.785.562 (43.427.828) 

      

Financiële baten en (lasten) (5.489.009) 7.839.638 3.315.374 (3.364.459) 1.469.379 

Resultaat vóór dotatie wettelijke reserve 22.782.682 35.465.727 46.136.993 (578.897) (41.958.449) 

Dotatie wettelijke reserve (4.080.000) (1.918.000) (7.038.173) - - 

Resultaat lopend jaar 18.702.682 33.547.727 39.098.820 (578.897) (41.958.449) 

      

Aantal BVZ-verzekerden per ultimo boekjaar** 149.412 148.390 148.685 150.704 132.498 

Gemiddeld aantal BVZ-verzekerden over het gehele boekjaar** 149.065 149.103 150.151 139.106 128.901 

Gemiddelde medische kosten per BVZ-verzekerde per jaar 3.541 3.400 3.295 3.267 3.498 
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3.4 Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten 

3.4.1 Algemeen 

De uitvoering van de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) is met ingang van 1 februari 2013 bij SVB ondergebracht. 

De AVBZ is een volksverzekering met het solidariteitsprincipe als uitgangspunt en het dekt de kosten van personen die chronisch ziek 

zijn. Onder een chronisch zieke wordt in de regeling verstaan degene die als gevolg van een ziekte of complicatie of door ouderdom 

dermate verpleeg- of zorgbehoeftig is geworden dat deze zich in zowel sociaal, maatschappelijk als economisch opzicht niet meer als 

zelfstandig individu in de samenleving kan handhaven en daardoor totaal hulpbehoeftig is. De AVBZ-premie is vastgesteld op 2% (0,5% 

werknemer, 1,5% werkgever). De kosten ten laste van het AVBZ-fonds zijn voornamelijk neergelegd in budgetovereenkomsten met 

zorginstellingen. In 2018 en 2017 bedroegen deze kosten ca. NAƒ.78,2 mln. De premie-opbrengsten waren ca. NAƒ.67,1 mln. (2017: ca. 

NAƒ.67,5 mln.). In 2018 en 2017 heeft het fonds ca. NAƒ.4,3 mln. aan AOV-bijdrage van geïndiceerde gepensioneerden verwerkt.  

3.4.2 Kerngegevens AVBZ 

 

  

 2018 2017 2016 2015 2014 
(in Antilliaanse guldens. tenzij anders vermeld)      
      
Premiebaten 67.078.253 67.497.931 66.716.550 64.338.550 66.228.943 

Landsbijdrage 2.499.996 2.500.000 7.500.000 - - 

Bijdrage geïndiceerde gepensioneerden 4.312.810 4.252.901 3.954.659 4.173.867 4.398.798 

Boetebaten en vergoeding dwangschriften 436.616 579.413 540.779 388.860 364.076 

Totaal baten AVBZ 74.327.675 74.830.245 78.711.988 68.901.277 70.991.817 
      
Premieloongrens (in NAƒ.) 463.058 459.382 459.382 456.642 444.204 

      
Fundashon Verriet 31.211.250 29.683.872 27.756.000 27.756.000 27.756.000 

Subsidie SGR-groep ten behoeve van de financiering van pand 993.901 1.050.138 973.262 1.032.386 − 

Klinika Capriles 13.125.492 13.125.492 13.125.492 13.125.492 13.125.492 

Betesda 9.839.033 9.839.033 9.839.033 9.839.033 9.839.033 

Birgen Rosario 5.349.829 5.349.829 5.349.829 5.349.829 5.349.829 

St. Hugenholtz 3.589.884 3.589.884 3.589.884 3.589.884 3.589.884 

SOKH - 677.831 1.161.996 1.161.996 853.572 

Fundashon Pro Bista 1.023.619 1.023.619 1.003.548 1.003.548 1.003.548 

Fundashon Kontakto 1.388.634 1.388.634 1.388.634 1.242.515 1.242.515 

WGK Prinses Margriet 4.561.650 4.561.650 4.561.650 4.561.650 4.561.650 

Fundashon Autismo Korsou - - - - 83.184 

Fundashon Sonrisa 1.824.749 1.824.749 1.824.749 1.824.749 1.824.749 

Fuphafi - 388.297 665.652 665.652 665.652 

St. Thuiszorg Banda Abou 505.384 505.384 697.500 697.500 697.500 

Stichting Hamiëd 4.796.100 4.304.439 3.489.162 2.743.121 2.743.121 

Subtotaal zorginstellingen 78.209.525 77.312.841 75.426.391 74.593.355 73.335.729 

Zakgeld bewoners en overige kosten 813.628 887.006 975.314 1.180.320 1.752.821 

Totaal medische kosten AVBZ 79.023.153 78.199.847 76.401.705 75.773.675 75.088.550 
      
Resultaat premie minus uitkeringen (4.695.478) (3.369.602) 2.310.283 (6.872.398) (4.096.733) 
      
Doorberekende administratiekosten (2.790.726) (2.613.983) (2.557.901) (2.561.730) (2.451.833) 

Terugdraai/(Dotatie) voorziening langlopende vorderingen SGR 

inzake levering gebouwen  

 

- 

 

- 

 

- 

 

23.500.000 

 

(23.500.000) 

Doorberekende duurtetoeslag en voorziening jubileum gratificatie personeel (457.703) (64.524) (70.827) 838.081 (122.668) 

Medische kosten voorgaande jaren  - - - - (64.594) 

Correctie inbrengvermogen AVBZ-fonds - - - - 751.489 

Saldo overige baten en (lasten) (70.597) (140.719) 60.906 (34.707) 811  

Positief /(Negatief) resultaat vóór financiële baten en vóór dotatie 

wettelijke reserve 
(8.014.504) (6.188.828) (257.539) 14.869.246 (29.483.528) 

      
Financiële baten en (lasten) (633.614) 1.191.125 598.633 (283.032) 3.961.983 

Positief /(Negatief) resultaat vóór dotatie wettelijke reserve (8.648.118) (4.997.703) 341.094 14.586.214 (25.521.545) 

Dotatie wettelijke reserve - - - 57.000 317.051  

Overschot/(Tekort) lopend jaar (8.648.118) (4.997.703) 341.094 14.643.214 (25.204.494) 
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4. VOORUITZICHTEN 

De structurele aanpassingen in het stelsel in de jaren 2013, 2014 en 2015 hebben bijgedragen aan de continuïteit van de 

fondsen. De doorgevoerde wijzigingen in het ziektekostenverzekeringsstelsel zijn thans redelijk gestabiliseerd. De 

beheersing van de ziektekosten blijft, net als elders in de wereld, een continue punt van aandacht. De mogelijkheden daartoe 

zijn nu relatief eenvoudiger dan voorheen, nu alle publieke fondsen samengebracht zijn in de basisverzekering onder één 

wettelijke regeling. Deze uniformering van voorzieningenpakketten, honoreringsstelsels en financieringswijzen is één van 

de grote verdiensten van de basisverzekering. Doordat alle publieke fondsen zijn samengebracht in één fonds, biedt dit 

sneller meer inzicht in de kostenontwikkelingen en is kostenbeheersing relatief eenvoudiger in te zetten, aangezien vanuit 

een wettelijke regeling wordt geopereerd. 

Met een nieuw ziekenhuis in het vizier ziet de SVB een verdere integratie van medisch specialisten in de klinieken, een 

verandering van het honoreringsstelsel van de tweede lijn (graduele, uiteindelijk volledige vervanging van de fee-for-service 

naar een meer kwaliteitsgerichte en gesloten financieringsmodel), de functieverdeling tussen de klinieken op het eiland, 

verdere rantsoenering van het verstrekkingenpakket geneesmiddelen waar mogelijk en een beperking/integratie van het 

aanbod aan laboratoria als mogelijke instrumenten om de kosten in de komende tijd te beheersen. Op al deze terreinen zijn 

er beleidsinitiatieven ondernomen of ter uitvoering uitgewerkt. Een uitdaging vormen de –naar het zich ten tijde van het 

schrijven van dit verslag laat aanzien- substantieel hogere lasten van het Curacao Medical Center vergeleken met het Sint 

Elisabeth Hospitaal. Vergeleken met het SEHOS zullen de exploitatiekosten van het CMC op basis van de huidige inzichten 

ca. NAf. 57 mln. hoger uitvallen.  

Ten aanzien van de Landsverordening ziekteverzekering die de loonderving regelt, ziet de SVB graag dat de wetgeving 

wordt aangepast teneinde het aantal dagen waarna de werknemer zich bij de SVB moet melden voor medische controle te 

verlengen. Kort ziekteverzuim behoort naar moderne bedrijfsgeneeskundige inzichten thuis bij de werkgever en werknemer 

en is vaak niet te herleiden tot medische oorzaken. Voorts geeft de verplichting opgenomen in de wetgeving dat de SVB, 

bij ziekte van drie dagen of langer vanaf de eerste dag loonderving dient uit te keren een ongewenste prikkel. Ook op dit 

punt is het wenselijk om de wetgeving aan te passen. De SVB heeft aan respectievelijke Regeringen een uitgewerkt 

wetsvoorstel gepresenteerd, waarin bovenstaande gedachten uitvoerig worden onderbouwd en gemotiveerd.  

De effecten van de doorgevoerde aanpassingen van het AOV-fonds hebben in het jaar 2018 hun doorwerking vertoond in 

de pensioenuitkeringen. Ondanks de daling van uitkeringen in 2018 met NAf.13 mln. vergeleken met 2017, zijn ook de 

premiebaten gedaald met NAf.8 mln. Gecombineerd met een daling van de Landsbijdrage met NAf.15 mln., heeft dit 

geresulteerd in een aanzienlijke verslechtering van het resultaat van het AOV-fonds. De voortschrijdende vergrijzing en de 

afnemende premiedraagvlak blijven aandachtspunten. Zonder een redelijke economische groei waarbij de premiebasis 

vergroot wordt, zal het resultaat negatief blijven. Indien economische groei uitblijft in de komende jaren, dan zullen er 

nadere maatregelen in de uitkeringensfeer onontkoombaar zijn. De premiepercentages kunnen niet materieel verhoogd 

worden zonder ongewenste effecten voor de lokale economie en daarmee de internationale concurrentiepositie van het 

eiland. 
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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 voortbouwende op deze meer dan 50-jarige ervaring, de 

uitvoering van de sociale verzekeringen op Curaçao bij de SVB stevig verankerd zal zijn. De externe audits en governance 

toetsen en de operationeel succesvol en tijdig doorgevoerde ingrijpende stelselwijzigingen in de afgelopen perioden hebben 

bevestigd dat de SVB organisatie in staat is om de aan haar toebedeelde taken genoegzaam uit te voeren. 

Onze dank gaat uit naar alle klanten van de SVB, alle werknemers, alsook werkgevers, die gedurende het afgelopen 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 hulp 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) onze gemeenschap 

genoegzaam bediend zal blijven voor de Sociale Zekerheid. 

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

28 juni 2019 

De Directeur. 

 

 

 

Drs. Ph. J. T. Martis  
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CONTROLE VERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

 

Aan: Directie en de Raad van Toezicht en Advies van de Sociale Verzekeringsbank 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen gecombineerde jaarrekening 2018 
 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de gecombineerde jaarrekening 2018 van Sociale Verzekeringsbank te Curacao gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen gecombineerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van de Sociale Verzekeringsbank op 31 december 2018, van het resultaat en 
de kastromen over 2018, in overeenstemming met de in de gecombineerde jaarrekening opgenomen grondslagen 
van waardering van de activa en passiva en methoden van resultaatbepaling en de relevante bepalingen opgenomen 
in de Landverordening Sociale Verzekeringsbank P.B. 1960 nr. 154, hieruit voortvloeiende Landsverordeningen, 
alsmede artikel 120 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, voor zover niet strijdig met de van 
toepassing zijnde Landsverordeningen. 

De gecombineerde jaarrekening bestaat uit: 

• de gecombineerde balans per 31 december 2018; 

• de gecombineerde staat van baten en lasten over 2018; 

• het gecombineerde kasstroomoverzicht over 2018; 

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de gecombineerde jaarrekening. 

Wij zijn onafhankelijk van de Sociale Verzekeringsbank te Curacao in overeenstemming met de ethische vereisten 

die relevant zijn in de ‘International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional 

Accountants’ (‘IESBA Code’), en hebben onze overige ethische verantwoordelijkheden nageleefd in 

overeenstemming met deze vereisten. Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 

geschikt is als basis voor ons oordeel. 
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Benadrukking van de financiele positie van de Sociale Verzekeringsbank en continuiteit 

Wij vestigen de aandacht op de toelichting “Financiële positie SVB Curacao en continuïteit” (op pagina 33) in de 
gecombineerde jaarrekening voor de financiële ontwikkelingen en risico’s met betrekking tot de uitvoering van de in 
de gecombineerde jaarrekening opgenomen fondsen alsmede voor de financiële positie van deze fondsen. De 
financiële positie van de Sociale Verzekeringsbank wordt bepaald door de huidige en toekomstige beschikbare 
middelen voor het uitvoeren van sociale verzekeringen en pensioenen, onderscheiden naar de fondsen voor ZV, OV, 
AOV, AWW, BVZ, en AVBZ. Het huidige resultaat en de vooruitzichten voor een aantal fondsen zijn bij ongewijzigd 
beleid verre van gunstig. De achtergronden, ontwikkelingen en continuïteitsveronderstelling zijn in de toelichting 
uiteengezet. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

Ter vergelijking opgenomen informatie gecontroleerd door andere accountant 

De in het jaarverslag opgenomen gecombineerde jaarrekening 2017 van Sociale Verzekeringsbank is gecontroleerd 
door een andere accountant die een goedkeurende verklaring heeft afgegeven op 30 juni 2018. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de gecombineerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit het directieverslag. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de gecombineerde 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze 
werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de Internationale Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de gecombineerde jaarrekening. 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de gecombineerde jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de directie voor de gecombineerde jaarrekening 

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de gecombineerde jaarrekening in 
overeenstemming met de in de gecombineerde jaarrekening opgenomen grondslagen van waardering van de activa 
en passiva en methoden van resultaatbepaling en de relevante bepalingen opgenomen in de Landverordening Sociale 
Verzekeringsbank P.B. 1960 nr. 154, hieruit voortvloeiende Landsverordeningen, alsmede artikel 120 lid 3 van Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, voor zover niet strijdig met de van toepassing zijnde Landsverordeningen. 
In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht 
om het opmaken van de gecombineerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de gecombineerde jaarrekening moet de directie afwegen of de Sociale Verzekeringsbank in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 
de directie de gecombineerde jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie 
het voornemen heeft om de entiteit te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de gecombineerde 
jaarrekening. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de gecombineerde jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze gecombineerde jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en 
omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de gecombineerde jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de gecombineerde 
jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op 
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de gecombineerde jaarrekening. Als 
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de entiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de gecombineerde jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; 

• het evalueren of de gecombineerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de directie en raad van toezicht en advies onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Curaçao, 28 juni 2019 

for Ernst & Young Accountants, 

 

 

C. Smorenburg RA AA   E.R. Statius van Eps CPA 
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GECOMBINEERDE JAARREKENING 

Gecombineerde Balans 

ACTIVA Toel. 

31 december 

2018 

31 december 

2017 
(in Antilliaanse guldens)    

    

Vaste activa    

Immateriële vaste activa 2 112.173 222.242 

Materiële vaste activa 3 13.630.912 13.938.789 

  13.743.085 14.161.031 

Financiële vaste activa    

Vooruitbetaalde subsidie SGR-Groep  4 20.366.667 21.150.000 

Beleggingen 5 110.989.894 174.523.890 

  131.356.561 195.673.890 

    

Totaal vaste activa  145.099.646 209.834.921 

Vlottende activa    

Vorderingen    

Vordering uit hoofde van premieheffing  6 74.441.057 90.111.464 

Vordering op Vereffenaar van het Land de Nederlandse Antillen 

uit hoofde van premieheffing 

 

7 

 

4.090.246 

 

4.090.246 

Vorderingen op pensioengerechtigden 8 2.819.569 2.392.814 

Nog te ontvangen Landsbijdrage Overheid  49.283.332 35.400.000 

Rekening-courant Ontvanger Land Curaçao 9 49.461.212 30.568.033 

Rekening-courant BZV 10 4.178.649 4.178.649 

Rekening-courant Cessantiafonds  10 238.332 664.361 

Vooruitbetaalde uitkeringen 11 25.084.467 10.859.599 

Rente beleggingen  522.452 5.581.490 

Overige vorderingen 12 21.591.081 17.985.993 

  231.710.397 201.832.649 

    

Liquide middelen 13 63.998.696 113.256.618 

    

Totaal vlottende activa  295.709.093 315.089.267 

    

Totaal activa  440.808.739 524.924.188 
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Gecombineerde Balans (vervolg) 

PASSIVA Toel. 

31 december 

2018 

31 december 

2017 
(in Antilliaanse guldens)    

    

Ten behoeve van de fondsen beheerde vermogens 14   

Wettelijke reserves  167.874.320 162.198.198 

Bestemmingsreserve  21.688.203 22.431.145 

Nog te dekken tekorten Vereffenaar Land Nederlandse Antillen  (44.537.524) (44.537.524) 

Nog te dekken tekorten Vereffenaar Land Nederlandse Antillen 

inzake FZOG 

  

(35.922.107) 

 

(35.922.107) 

Schommelfondsen  64.374.204 64.064.887 

  173.477.096 168.234.599 

Langlopende schulden     

Verplichting uit hoofde van lening SGR-Groep 15 18.749.851 20.162.017 

Lening Algemeen Pensioenfonds Curaçao 16 13.666.668 15.887.386 

Te betalen aan Nederland (inz. BES-eilanden) n.a.v. 

boedelscheiding  

 

22 

 

̶ 

 

6.952.353 

  32.416.519 43.001.756 

Voorzieningen     

Voorziening duurtetoeslag en VUT 17 26.710.988 21.249.366 

Voorziening jubileum gratificatie personeel 18 3.060.762 2.637.013 

  29.771.750 23.886.379 

    

Kortlopende schulden    

Nog te betalen uitkeringen 19 118.478.097 197.803.796 

Geblokkeerde pensioenrechten 20 21.865.970 19.421.180 

Vooruit ontvangen Land Curaçao uit hoofde van premieheffing 21 10.682.522 10.682.522 

Te betalen aan Nederland (inz. BES-eilanden) n.a.v. 

boedelscheiding  

 

22 

 

6.436.173 

 

5.170.000 

Te betalen aan St. Maarten n.a.v. boedelscheiding  22 11.222.629 14.175.480 

Rekening-courant Fondsen overheidsziektekostenregelingen 10 6.721.579 6.404.377 

Kortlopend gedeelte verplichting uit hoofde van lening SGR-

groep 

 

15 

 

1.271.296 

 

1.210.426 

Kortlopend gedeelte lening Algemeen Pensioenfonds Curaçao 16 2.220.718 2.135.305 

Overige schulden en overlopende passiva 23 26.244.390 32.798.368 

  205.143.374 289.801.454 

    

Totaal Passiva  440.808.739 524.924.188 
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Gecombineerde Staat van Baten en Lasten 

 Toel. 2018 2017 
(in Antilliaanse guldens)    

    

Baten    

Premiebaten 25, 32 769.387.955 775.787.833 

Bijdrage geïndiceerde gepensioneerden  4.312.810 4.252.901 

Landsbijdrage 33 293.799.996 296.800.000 

Boetes en vergoeding dwangschriften  2.782.277 2.935.886 

  1.070.283.038 1.079.776.620 

    

Vrijval gereserveerde pensioenrechten  26 11.722.684 12.213.979 

Vrijval te betalen loonderving 26 22.084.000 ̶ 

Vrijval gereserveerde medische kosten 26 18.566.741 2.039.752 

Overige baten 27 3.598.510 4.749.806 

  55.971.935 19.003.537 

    

  1.126.254.973 1.098.780.157 

    

Lasten    

Uitkeringen 28 1.052.926.499 1.048.565.116 

Administratiekosten 29,34 42.992.229 41.792.196 

Dotatie voorziening duurtetoeslag 17 6.596.245 992.736 

Dotatie voorziening jubileum gratificatie personeel  

18 

 

423.749 

 

39.646 

Medische kosten voorgaande jaren   

30 

 

7.196.984 

 

1.410.334 

Bijdrage aan Zorgopleidingen  1.000.000 1.000.000 

Overige lasten  204.634 252.383 

  1.111.340.340 1.094.052.411 

    

  14.914.633 4.727.746 

    

Financieringsbaten/(lasten)    

Opbrengst /(verlies) beleggingen 35 (9.690.090) 19.064.115 

Rentebaten/(-lasten) schulden boedelscheiding 22,35 1.379.201 (2.801.294) 

Overige financieringslasten  35 (618.305) (526.125) 

  (8.929.194) 15.736.696 

    

Saldo van baten en lasten  5.985.439 20.464.442 

    

    

Dotatie aan wettelijke reserves 14 (5.676.122) (2.142.000) 

Positief resultaat naar Schommelfonds  14 309.317 18.322.442 
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Gecombineerd Kasstroomoverzicht 

 2018 2017 
(in Antilliaanse guldens)   

Kasstroom uit operationele activiteiten (toelichting 31)   

Ontvangsten uit hoofde van premie-inning   

Ontvangsten premie AOV/AWW 382.487.393 395.290.183 

Restituties AOV/AWW (26.465.416) (29.502.726) 

Ontvangsten premie ZV/OV 42.858.993 44.065.965 

Ontvangsten premie BVZ 305.551.806 292.052.861 

Restituties premie BVZ (8.602.120) (10.071.660) 

Ontvangsten premie AVBZ 76.825.675 76.430.991 

Restituties AVBZ (5.003.495) (6.029.868) 

Ontvangsten premie FZOG 30.101 37.739 

Landsbijdrage 279.916.664 261.400.000 
 1.047.599.601 1.023.673.485 

Betalingen van uitkeringen   

Uitkeringen AOV/AWW (456.262.126) (371.251.178) 

Uitkeringen ziekengeld ZV/OV (29.955.458) (32.722.068) 

Aandeel AOV/AWW-uitkeringen “AUA-jaren” (1.971.539) (2.216.727) 

Uitkeringen medische kosten BVZ (CURE) (543.971.298) (508.450.466) 

Uitkeringen medische kosten AVBZ (CARE) (78.100.456) (77.838.294) 
 (1.110.260.877) (992.478.733) 

   

(Negatieve)/positieve kasstroom uit bedrijfsvoering (62.661.276) 31.194.752 

   

Ontvangen interest 5.724.732 108.298 

Ontvangsten uit hoofde van overige opbrengsten 4.259.882 4.874.992 

Betaalde interest en bankkosten (618.305) (526.125) 

Betaalde administratiekosten (43.475.074) (42.354.950) 

Negatieve kasstroom uit operationele activiteiten (96.770.041) (6.703.033) 

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   

Netto (investeringen)/desinvesteringen in materiële vaste activa (573.292) (175.605) 

Netto (investeringen)/desinvesteringen in beleggingen  (48.143.000) (10.357.263) 

Ontvangsten uit hoofde van verkoop/vervallen van beleggingen  101.321.211 38.473.788 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 52.604.919 27.940.920 

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   

Afname langlopende vordering ̶ 3.911.335 

Ontvangsten uit hoofde van vordering op pensioengerechtigden 708.382 817.236 

Afname/(toename) in rekening-courant verhouding met Cessantiafonds 426.029 (613.001) 

Toename/(afname) in overige vorderingen 3.585.473 (1.293.796) 

Afname lening SGR-groep (1.351.296) (1.150.263) 

Afname lening Algemeen Pensioenfonds Curaçao (2.135.305) (2.053.178) 

Afgerekend met St. Maarten en Nederland n.a.v. boedelscheiding (5.169.999) (5.170.001) 

Toename in rekening-courant verhouding met Fondsen overheidsziektekostenregelingen 317.202 210.751 

Toename in overige schulden en overlopende passiva 5.412.028 63.441 

Mutatie bestemmingsreserve (742.942) (835.338) 

Ontvangen voorschotten inzake tegemoetkoming AOV-korting overgangsregeling (6.142.372) (6.010.574) 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (5.092.800) (12.123.388) 

   

(Afname)/toename in geldmiddelen (49.257.922) 9.114.499 

   

Saldo liquide middelen begin van de periode 113.256.618 104.142.119 

Saldo liquide middelen eind van de periode 63.998.696 113.256.618 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECOMBINEERDE JAARREKENING 

(1) Algemene informatie en belangrijkste waarderingsgrondslagen 

Algemene informatie 

De Sociale Verzekeringsbank (“SVB”) is een bij Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (P.B. 1960, no. 154) 

opgerichte rechtspersoon, gevestigd te Willemstad, Curaçao.  

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

Antillen ieder op hun eigen wijze invulling aan de sociale verzekeringen binnen de ‘nieuwe’ gemeenschappen. De SVB van 

de Nederlandse Antillen is gesplitst in een drietal uitvoeringsorganen. 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, en de algemene 

overgangsbepalingen inzake wetgeving Nederlandse Antillen, de SVB voortgezet als zijnde een nieuwe rechtspersoon van 

het Land Curaçao voor de uitvoering van sociale verzekeringen: SVB Curaçao. 

De SVB Curaçao is belast met de uitvoering van een aantal bij landsverordening ingestelde sociale verzekeringen voor het 

Land Curaçao, te weten: 

 Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW) - P.B. 1965, no. 194,  

 Ongevallenverzekering (OV) - P.B. 1966, no. 14, 

 Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) - P.B. 1960, no. 83, 

 Ziekteverzekering (ZV) - P.B. 1966, no. 15,  

 Basisverzekering Ziektekosten (BVZ) - P.B. 2013, no. 3, 

 Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) - P.B. 1996, no. 211  

 Cessantia-Landsverordening - P.B. 1983, no. 85, en 

 Landsbesluit aanvullende voorzieningen - P.B. 2015, no. 34. 

Met ingang van 1 mei 2005 is de SVB middels Landsverordening 16de maart 2005, P.B. 2005, no. 45, belast met de 

ziektekostenadministratie van het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG), P.B. 1975, no. 249.  

De Regeling Tegemoetkoming Ziektekosten Overheidsgepensioneerden bleef in afgeslankte vorm bestaan van 1 februari 

2013 tot 1 september 2015, in die zin dat alleen de premie-inkomsten, voortvloeiend uit de premieverplichting van de 

Landsambtenaren en gelijkgestelden, zoals gesteld in artikel 5 van de LV FZOG, nog werden gestort in het fonds. Per 1 

september 2015, bij Landsbesluit van de 28ste juli 2015, no. 15/2540 (P.B. 2015, no. 35), is deze ingetrokken en zijn 

ambtenaren, gelijkgestelden en hun gezinsleden ondergebracht in de BVZ. 

Per 1 februari 2013 is de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten ("LV BVZ") geïntroduceerd (P.B. 2013, no. 3). 

Met de invoering van LV BVZ kwam de ziektekostenregeling zoals van kracht volgens Landsverordening 

Ziekteverzekering te vervallen. De regeling inzake loonderving bleef wel in stand onder de Landsverordening 

Ziekteverzekering. Dit betekent dat het Ziektefonds sinds 1 februari 2013 geen ziektekosten voor ZV-verzekerden afhandelt 

en dat de ZV-verzekerden overgenomen zijn in de LV Basisverzekering ziektekosten. Dit is ook het geval voor de Pro 

Pauper-regeling (PP) en de regeling Ziektekosten van verzekerden ondergebracht bij de Stichting Garantie Toegankelijkheid 

Zorg (SGTZ). Ambtenaren, gelijkgestelden en hun gezinsleden waren nog tot 1 september 2015 uitgesloten van de BVZ. 

Per 1 september 2015, bij Landsbesluit van de 28ste juli 2015, no. 15/2540 (P.B. 2015, no. 35), zijn ook de ambtenaren, 

gelijkgestelden en hun gezinsleden ondergebracht in de BVZ. 

Met de invoering van LV BVZ hebben zich ook wijzigingen voorgedaan in de Landsverordening Algemene Verzekering 

Bijzondere Ziektekosten (AVBZ). De belangrijkste wijziging is dat de uitvoering van deze regeling per 1 februari 2013 van 

de Stichting Bureau Ziektekostenvoorziening (SBZV) is overgegaan naar SVB. 
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De voor de uitvoering benodigde middelen worden verkregen uit premieheffing, bestemd voor door de SVB, per soort 

verzekering, beheerde fondsen. Voor de Basisverzekering ziektekosten geldt dat de middelen van het Fonds worden 

verkregen uit: 

a. een inkomensafhankelijke premie te betalen door verzekerden; 

b. tot 31 december 2014, een nominale premie te betalen door verzekerden. Deze is afgeschaft per 1 januari 2015; 

c. jaarlijks door het Land te verstrekken bijdragen; 

d. overige inkomsten. 

De hoogte van de landsbijdrage wordt vastgesteld in de jaarlijkse landsbegroting. 

 

Het Cessantiafonds en de aanvullende voorzieningen voor ambtenaren en gelijkgestelden zijn niet opgenomen in de 

gecombineerde jaarrekening van de SVB. De kosten van de Aanvullende voorzieningen voor ambtenaren en gezinsleden 

worden bij de Overheid in rekening gebracht. Voor het Cessantiafonds geldt dat het een afzonderlijke landsverordening is 

en als zodanig een aparte rechtspersoon met een eigen jaarrekening.  

De verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank van Curaçao worden zonder voorbehoud gegarandeerd door de 

Rechtspersoon het Land Curaçao indien het verplichtingen betreft die ontstaan zijn vanaf 10 oktober 2010. Voor zover de 

SVB tijdelijk gebrek heeft aan kasmiddelen, kunnen renteloze voorschotten bij het Land Curaçao worden opgenomen, welke 

voorschotten zo spoedig mogelijk dienen te worden terugbetaald. 

Tussen de door de SVB beheerde 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 het in het 

verslagjaar gerealiseerde gemiddelde jaarlijkse netto rendement gebruikt, inclusief betaalde transactiekosten en 

ongerealiseerde resultaten op de gehele beleggingsportefeuille. Voor het jaar 2018 is het rendement 6,74% negatief (2017: 

10,76% positief). 

Ziekte- en Ongevallenverzekering (ZV en OV) 

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

respectievelijk Ongevallenverzekering. Tot en met 31 januari 2013, werden de kosten van geneeskundige behandeling en 

verpleging voor de onder de Landsverordening vallende verzekerden door de fondsen vergoed. Daarna is het Ziektefonds 

alleen belast met het verrichten van uitkeringen in geld aan door ziekte arbeidsongeschikt geworden werknemers (ZV). 

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 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 (jaar)aanslag opgelegd (de zgn. “Jaarcyclus”). 

Ingaande 1 februari 2013 bedraagt de ZV-premie percentage 1,9%, te betalen door de werkgevers, en de 

werknemersbijdrage is afgeschaft, als gevolg van het vervallen van de ziektekostenregeling conform het ZV-fonds en is 

enkel bestemd voor de dekking van de loondervingverzekering van het ZV-fonds. Met betrekking tot de 

ongevallenverzekering zijn de werkgevers een OV-premie verschuldigd, variërend van 0,5% tot en met 5,0% van het loon 

(tot en met de maximum jaarlijks vastgestelde loongrens). 

De premieverdeling tussen het ZV- en OV-fonds ingaande 1 februari 2013 is 49,06% ZV-fonds en 50,94% OV-fonds. 

Algemene Ouderdomsverzekering en Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AOV en AWW) 

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 65-jarige leeftijd. De gehuwde 

vrouw heeft een zelfstandig recht op AOV-uitkering.  
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Het Weduwen- en Wezenfonds keren pensioenen uit aan de weduwe, weduwnaar en de kinderen, gelimiteerd tot een 

bepaalde leeftijd, van overleden verzekerden.  

Ingaande 1 maart 2013 is de pensioenleeftijd gewijzigd van 60 jaar naar 65 jaar. De verzekerde die per 1 maart 2013 de 57e 

of 58e leeftijd had bereikt, kan na een verzoek daartoe te hebben ingediend bij de Bank, vanaf zijn 60ste levensjaar recht 

doen gelden op uitbetaling van zijn opgebouwde rechten inzake ouderdomspensioen, met als voorbehoud dat voor ieder jaar 

dat de verzekerde eerder dan zijn 65ste levensjaar zijn recht doet gelden, een permanente korting van 6% toegepast wordt. 

Ingaande 1 maart 2013 is het AOV-premiepercentage verhoogd van 13% naar 15%, geheel ten laste van de werkgever. 

Tevens geldt ingaande 1 maart 2013 een extra 1% (werknemersbijdrage) bij een inkomen hoger dan NAƒ.100.000 per 

jaar over het meerdere daarvan.  

Per 1 maart 2013 is de pensioenleeftijd voor de uitkeringen uit het Weduwen-en Wezenfonds verhoogd naar 65. Het 

premiepercentage voor de AWW is ongewijzigd gebleven op 1%, waarvan 0,5% ten laste van de werknemer komt, en 0,5% 

ten laste van de werkgever.  

De taken met betrekking tot het opleggen van de aanslagen berusten bij de Inspectie der Belastingen van het Land Curaçao. 

Basisverzekering ziektekosten (BVZ) 

Per 1 februari 2013 is de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten (BVZ, P.B. 2013, no. 3) in werking getreden. In 

deze regeling wordt voorzien in de dekking van de ziektekosten van (in beginsel) ingezetenen, uitgezonderd personen die 

per 1 februari 2013 particulier verzekerd waren, werknemers van eigen risicodragers en enkele andere nader in de wet 

genoemde uitzonderingscategorieën. Het verstrekkingenpakket ingevolge de Landsverordening Basisverzekering 

Ziektekosten is vastgelegd in het Landsbesluit verstrekkingen basisverzekering ziektekosten (P.B. 2013, no. 6). De premies 

voor de basisverzekering zijn in het "Landsbesluit h.a.m. inzake vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen 

bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering" (P.B. 2013, no. 4) vastgesteld. Ingaande 1 

januari 2015 bedraagt het algemene premiepercentage 13,6% (werkgever minimaal 9,3%, werknemer 4,3%) van het 

belastbaar inkomen en de premie-loongrens bedraagt NAƒ.150.000. De premie voor gepensioneerden bedraagt 6,5% voor 

belastbare inkomens groter dan NAƒ.12.000 per jaar. Per 1 november 2014 is een gliding scale ingevoerd voor personen 

met een jaarlijks belastbaar inkomen tussen de NAƒ.12.000 en NAƒ.18.000. De gliding scale geeft een korting op de premie 

tussen de 0,6% en 3,8%.  

Per 1 september 2015 zijn de ambtenaren, gelijkgestelden en hun gezinsleden ondergebracht in de BVZ en zijn ook 

onderhavig aan de premieverplichting conform de LV BVZ. 

Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ)  

De uitvoering van de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) is met ingang van 1 februari 2013 bij de 

SVB ondergebracht. De AVBZ is een volksverzekering en het dekt de kosten van personen die chronisch ziek zijn. Onder 

chronisch zieke wordt in de regeling verstaan degene die als gevolg van een ziekte of complicatie of door ouderdom dermate 

verpleeg- of zorgbehoeftig is geworden dat deze zich in zowel sociaal, maatschappelijk als economisch opzicht niet meer 

als zelfstandig individu in de samenleving kan handhaven en daardoor totaal hulpbehoeftig is. De AVBZ-premie is 

vastgesteld op 2% (0,5% werknemer, 1,5% werkgever). 

Schommelfonds Sociale Verzekeringen  

In het Schommelfonds Sociale Verzekeringen worden met ingang van 1 februari 2013 eventuele overschotten van het ZV-

fonds, het OV-fonds, de Basisverzekering Ziektekosten, de AVBZ, het AOV-fonds en het AWW-fonds gestort. De middelen 

in het Schommelfonds zijn bestemd voor aanvulling van de fondsen ZV, OV, BVZ, AVBZ, AOV en AWW, indien en voor 

zover de gelden van deze fondsen niet toereikend mochten blijken te zijn. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Met ingang van 

boekjaar 2018 is de jaarrekening niet langer opgesteld op basis van de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving, maar op basis 

van grondslagen gedefinieerd door SVB. De wijzigingen betreffen de volgende posten en hebben geen financiële impact. 
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Premiebaten  

De in de gecombineerde jaarrekening verantwoorde premiebaten zijn gebaseerd op de door de Ontvanger Land Curaçao 

geïnde en aan de SVB afgedragen premies. Het betreft een mix tussen kasbasis en het matchingsprincipe, aangezien:   

 De verantwoordelijkheid voor de heffing van AVBZ-premie berust bij de Inspectie der Belastingen. De premie-

inning vindt plaats bij de Landsontvanger. SVB heeft niet de beschikking over de administratie van de 

onderliggende individuele vorderingen en verantwoord de ontvangen premies van de Landsontvanger op kasbasis 

als baten van het verslaggevingsjaar.  

 Daarnaast geldt dat ook dat de ontvangsten na afloop van het boekjaar (in de eerste drie maanden) en die betrekking 

hebben op de periode tot en met het boekjaar als baten in het huidige boekjaar worden verantwoord (matching). 

Verplichtingen AOV-uitkeringen 

Op basis van artikel 23 van de Landsverordening AOV is de financiering van de AOV-uitkeringen is gebaseerd op het 

omslagstelsel. De uitgekeerde pensioenen worden gefinancierd door de premieheffing in dezelfde periode. Geen relatie is 

aanwezig tussen de door de verzekerde betaalde premies en de uitbetaalde pensioenen. De directie van SVB is van mening 

dat geen sprake is van een feitelijke verplichting, aangezien de overheid elk jaar op basis van de begroting van het Land 

Curaçao vaststelt of de AOV in de huidige vorm wordt voortgezet.  

Reclassificaties in de vergelijkende cijfers 

Ten behoeve van verbetering van het inzicht hebben een beperkt aantal reclassificaties plaatsgevonden met betrekking tot 

de vergelijkende cijfers. Deze reclassificaties hebben geen materiele impact op de jaarrekening.  

Schattingswijziging 

Met betrekking tot de Voorziening Duurtetoeslag en VUT heeft een wijziging plaatsgevonden in de assumpties voor de 

rekengrondslag en de overlevingstafels. De impact van deze wijziging is opgenomen in Toelichting 17. 

Toegepaste standaarden 

De gecombineerde jaarrekening van de bank is opgesteld in overeenstemming met de Landsverordening Sociale 

Verzekeringsbank (P.B. 1960, no. 154). Op basis van de in LV BVZ opgenomen verwijzing naar BW2 (LV art. 4.4), moet 

de SVB haar jaarrekening opstellen op basis van de vereisten van art. 120, lid 3, BW2. De jaarrekening dient hierbij 

opgesteld te worden volgens de door de International Accounting Standards Board (IASB) als IFRS vastgestelde normen 

en geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, 

alsmede, voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de entiteit.  

SVB heeft conform BW2 gekozen om de jaarrekening op te stellen op basis van eigen grondslagen en zoveel mogelijk met 

verwijzing naar de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in Nederland (“RJ”). De directie heeft hiertoe de volgende reden: 

gezien de aard en omvang van de activiteiten van SVB, geeft de gebruikmaking van specifieke grondslagen met verwijzing 

naar de Nederlandse Richtlijnen van Jaarverslaggeving een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden 

gevormd omtrent het vermogen en resultaat alsmede omtrent solvabiliteit en liquiditeit. SVB wenst conform een bestendige 

gedragslijn het stelsel toe te passen voor wat betreft de premie-inkomsten en uitkeringen (voor wat betreft loonderving en 

medische kosten wordt op balansdatum naast de nog te betalen betaalbare gestelde loonderving en medische kosten, een 

reservering getroffen ter grootte van alle loondervingkosten en medische kosten betaald in de eerste drie maanden na 

balansdatum), aangezien dat naar het oordeel van management nog steeds de beste inschatting geeft van de aan het 

betreffende boekjaar toe te rekenen premie-inkomsten en uitkeringen, hetgeen tot het in BW2 Curaçao vereiste inzicht in 

vermogen en resultaat leidt. Een entiteit met activiteiten zoals SVB wenst onder andere stabiliteit en bestendigheid te laten 

zien over de jaren. Het toepassen van IFRS zou met haar verdere focus op methodiek van actuele waarde waarschijnlijk 

leiden tot ongewenste schommelingen per jaar en daarmee mogelijk een verminderd inzicht in het vermogen en resultaat 

alsmede omtrent solvabiliteit en liquiditeit.  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

Algemeen 

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

historische kosten, tenzij anders is vermeld. 



                Pagina 32 
 

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.  

Grondslagen bij de gecombineerde jaarrekening 

Deze gecombineerde jaarrekening bevat de jaarrekeningen van de SVB en de bij landsverordening ingestelde sociale 

verzekeringen Ziekteverzekering (ZV), Ongevallenverzekering (OV), Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), Algemene 

Weduwen- en Wezenverzekering (AWW), Basisverzekering ziektekosten (BVZ) en Algemene Verzekering Bijzondere 

Ziektekosten (AVBZ), inclusief het per 1 februari 2013 ingestelde Schommelfonds, als één verslaggevende entiteit wordt 

gepresenteerd. 

Samenstellende delen gecombineerde jaarrekening 

De gecombineerde jaarrekening over het jaar 2018 met vergelijkende cijfers over 2017, bevat de gegevens van de SVB en 

de door haar beheerde fondsen (met uitzondering van het Cessantiafonds en de aanvullende voorzieningen voor ambtenaren 

en gelijkgestelden conform het Landsbesluit aanvullende voorzieningen ). In de gecombineerde jaarrekening zijn de 

onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. Op pagina 66 t/m 68 wordt een uitsplitsing gegeven van de 

gecombineerde jaarrekening, waarin tevens de afzonderlijke jaarrekening van de SVB is opgenomen. 

Financiële positie SVB Curaçao en continuïteit  

De financiële positie van SVB Curaçao wordt bepaald door beschikbare (en toekomstige) middelen onderscheiden naar de 

fondsen voor ZV, OV, AOV, AWW, BVZ en AVBZ voor het uitvoeren van sociale verzekeringen en pensioenen.  

AOV/AWW-fonds 

Met de inwerkingtreding per 1 maart 2013 van de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene 

Ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 2013, no. 24) heeft de 

regering maatregelen genomen om het AOV/AWW-fonds gezond te kunnen houden. Naast een verhoging van de 

pensioenleeftijd van 60 jaar tot 65 jaar, is ook een premieverhoging van 2% (werkgeversbijdrage) en een extra 1% 

(werknemersbijdrage) bij inkomen > NAƒ.100.000 ingevoerd. Deze maatregelen hebben vanaf het boekjaar 2016 geleid tot 

een verlaging van de pensioenuitkeringen AOV. Deze trend wordt nog verwacht voor de komende 2 boekjaren.  

De premiebaten toonden in het boekjaar 2018 een verlaging van ca. NAƒ.8,4 mln. die voornamelijk veroorzaakt werd door 

inning in 2017 van premies uit eerdere jaren door de Landsontvanger. De Directie verwacht komende jaren geen significante 

structurele verhoging van premiebaten, gezien de afnemende werkende bevolking en het gebrek aan economische groei. 

Aangezien het Land Curaçao middels Landsverordening garant staat voor het dekken van de tekorten bij de beheerde 

fondsen, is de gecombineerde jaarrekening van de SVB op basis van de continuïteitsveronderstelling opgemaakt. Dit neemt 

echter niet weg dat de betaalbaarheid van de wettelijk toebedeelde taken op nationaal niveau wel geadresseerd dient te 

worden.  

ZV/OV-fonds 

Vanaf 1 februari 2013 keert het Ziektefonds ziektegeld (loonderving) uit. De kosten van loonderving van het Ziektefonds 

en het Ongevallenfonds tonen een opwaartse trend in de afgelopen jaren. In 2018 is een daling van de kosten te zien, hetgeen 
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met name wordt veroorzaakt door een stringente AO-controle door de SVB. SVB heeft een concept wetswijziging ingediend 

om de ziektedagen, die voor de rekening van de werkgever komen, te verhogen van 3 dagen naar 6 dagen.  

Basisverzekering ziektekosten (BVZ) 

Het belang van een uniforme toegang tot en het behoud en zo mogelijk verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg, 

tegen de achtergrond van de noodzakelijke beheersing van de uitgaven verbonden aan de van overheidswege gereguleerde 

toegang tot voorzieningen van gezondheidszorg hebben als uitgangspunt gediend voor de LV BVZ. Het fonds vertoont in 

2018 wederom een positief resultaat, echter is dit gedaald van ca. NAƒ.33,5 mln. in 2017, naar ca. NAƒ.18,7 mln. in 2018, 

en dit ondanks een hogere Landsbijdrage (2018: NAƒ.276,3 mln.; 2017: NAƒ.264,3 mln.). Beheersing van de ziektekosten, 

bij het uitblijven van economische groei blijft een uitdaging in de komende jaren.  

Kring van verzekerden 

Hoofdregel blijft dat alle ingezetenen van Curaçao verzekerd zijn. Tot 1 november 2014 kon op grond van artikel 2.1, lid 1, 

sub b, van de LV BVZ, degenen die geen ingezetenen zijn maar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht hebben met 

een bedrijf of instelling gevestigd op Curaçao en aan loonbelasting onderhevig zijn, worden verzekerd. Met de 

reparatielandsverordening is dit artikellid vervallen waardoor de niet-ingezetene werknemer niet langer verzekerd is op 

grond van de LV BVZ. Ook personen die vergunningsplichtig zijn voor hun verblijf op Curaçao zoals bedoeld in artikel 6 

van de Landsverordening Toelating en Uitzetting, zijn uitgezonderd van de LV BVZ. 

Het overheidspersoneel en de met hen gelijkgestelden, als bedoeld in de Regeling vergoeding behandelings- en 

verplegingskosten overheidsdienaren, die bij de introductie van de BVZ  niet onder de LV BVZ vielen, zijn per 1 september 

2015 toegetreden tot de basisverzekering. Dit is volgens het Convenant van 8 oktober 2014 overeengekomen tussen de 

Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening en de Centrale Commissie van Vakbonden.  

Bij de reparatiewetgeving zijn (naast de personen die bij inwerkingtreding van de landsverordening per 1 februari 2013 

tegen ziektekosten bij een verzekeringsbedrijf als bedoeld in de Landsverordening Toezicht verzekeringsbedrijf verzekerd 

waren) thans tevens uitgezonderd personen die verzekerd zijn bij een buitenlands verzekeringsbedrijf met wereldwijde 

dekking tegen ziektekosten, mits die verzekeringen minstens dezelfde dekking bieden als de basisverzekering. Ook de met 

hen meeverzekerde gezinsleden en nagelaten betrekkingen kunnen ontheffing verkrijgen. Voorts zijn bij de 

reparatiewetgeving uitgezonderd de minderjarige kinderen die op of na 1 februari 2013 zijn geboren, indien zij 

meeverzekerd kunnen worden op de particuliere ziektekostenverzekering van de ouders c.q. een der ouders.  

Ook de meeverzekerde gezinsleden en nagelaten betrekkingen van degenen die werkzaam zijn bij de zogenoemde 

eigenrisicodragers (St. Elisabeth Hospitaal en Refineria Isla Curaçao B.V.) zijn uitgezonderd van de LV BVZ, mits die 

verzekeringen minstens dezelfde dekking bieden als de basisverzekering. Ook gepensioneerden van eigenrisicodragers 

kunnen indien zij verzekerd blijven krachtens een door hun voormalige werkgever getroffen ziektekostenverzekering, 

uitgezonderd blijven. 

Het verstrekkingenpakket  

Met de invoering van de reparatielandsverordening kunnen verzekerden met een reeds gediagnosticeerde chronische ziekte 

en die hiervoor in behandeling zijn, hun medische behandeling in het buitenland voortzetten, mits het achterwege blijven 

van de behandeling levensbedreigend is voor de verzekerde en het Uitvoeringsorgaan vooraf toestemming heeft verleend. 

Indien voldaan is aan deze voorwaarden vergoedt het Uitvoeringsorgaan de zorg in het buitenland gelijk aan het maximale 

tarief dat geldt voor die verstrekkingen die lokaal worden verricht. In geval geen lokaal tarief bestaat dan wordt maximaal 

de helft van de buitenlandse nota vergoed. Bij vonnis d.d. 3 november 2014 in de rechtszaak van de Gepensioneerden (C. 

De Graaf e.a.) tegen het Land en de brief van de Minister d.d. 8 december 2014 wordt artikel 5.4, eerste lid, van de 

Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten buiten toepassing verklaard. Als gevolg van deze uitspraak en voormelde 

brief d.d. 8 december 2014 van de Minister GMN kunnen verzekerden die tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland 

geconfronteerd worden met een spoedgeval en daardoor acute medische zorg nodig hebben, per direct aanspraak maken op 

verstrekkingen bij of krachtens voornoemde Landsverordening, waarbij qua vergoeding geldt dat de tarieven die gelden 

ingevolge de BVZ betaald worden en bij het ontbreken daarvan maximaal 50% van de kosten gerestitueerd worden. 

Premie 
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Samen met de reparatielandsverordening is ook het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen 

bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering gewijzigd.  

De inkomensafhankelijke premie voor de gepensioneerden is met terugwerkende kracht, vanaf 1 oktober 2014, verlaagd 

van 10% naar 6,5%.  

De inkomensafhankelijke premie werd voor de andere verzekerden met ingang van 1 november 2014 verhoogd van 12% 

naar 13%. Per 1 januari 2015 is deze premie van 13% naar 13,6% verder verhoogd terwijl ook de premie-inkomensgrens 

van NAƒ.100.000 naar NAƒ.NAƒ.150.000 is verhoogd. Hierop zijn uitzonderingen voor de verzekerden die een inkomen 

genieten van NAƒ.NAƒ.18.000 of lager. Dit betreft het zogenoemde 'gliding scale'.  

Rapporteringsvaluta 

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

de SVB.  

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de gecombineerde 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  

Transacties luidend in vreemde valuta’s worden in de betreffende functionele valuta van de fondsen, Antilliaanse gulden, 

(NAƒ.) omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum.  

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. 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 bate of last in de staat van baten en lasten opgenomen. 

Immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige voordelen die 

dat actief in zich bergt, zullen toekomen aan de Bank en de kosten van dat actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.  

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. Afschrijving zijn lineair voor de resterende economische gebruiksduur in consistentie met de 

rechtsvoorganger van SVB Curaçao. 

De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of zelf vervaardigd immaterieel vast actief worden toegevoegd aan de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte 

toekomstige economische voordelen en de uitgaven en de toerekening aan het actief op betrouwbare wijze kan worden 

vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor activering worden de uitgaven verantwoord als kosten in de 

staat van baten en lasten. 

De grondslagen voor de vaststelling en verwerking van bijzondere waardeverminderingen zijn opgenomen onder het hoofd 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. 

Materiële vaste activa 

De duurzame bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van de daarop gebaseerde lineaire 

afschrijvingen, uitgaande van de geschatte economische levensduur. De actuele waarde van de overgenomen gebouwen is 

tevens gelijk aan de verkrijgingsprijs. De laatste taxatie van de gebouwen dateert van begin van 2019.    
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De overgenomen materiële vaste activa worden lineair afgeschreven voor de resterende economische gebruiksduur.  

De volgende afschrijvingspercentages worden op jaarbasis gebruikt:  

Bedrijfsgebouwen   2,5%  Computers    33,33% 

Airco-installaties   10 - 33,33% Inventarissen en vervoermiddelen 20 - 33,33% 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa  

Vaste activa, niet zijnde financiële 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 netto kasstromen 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. 

Financiële instrumenten 

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

deposito’s), overige vorderingen, rekeningen-courant, liquide middelen, nog te betalen uitkeringen, geblokkeerde 

pensioenrechten en overige schulden en overlopende passiva. 

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of 

verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan.  

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg 

alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot de positie aan een derde zijn 

overgedragen.  

Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) worden in de gecombineerde 

jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de economische realiteit van de contractuele bepalingen. Presentatie 

vindt plaats op basis van afzonderlijke componenten van financiële instrumenten als financieel actief, financiële verplichting 

of als eigen vermogen. 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde (zijnde de kostprijs), waarbij de (dis) 

agio en direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele 

direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. 

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 

Financiële vaste activa (beleggingen) 

Voor beleggingen opgenomen onder de financiële vaste activa maakt de SVB het volgende onderscheid in haar 

beleggingsportefeuille: 

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

baten en lasten 

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

buitenlandse aandelen en obligaties als haar handelsportefeuille aangemerkt. Deze beleggingen worden tegen hun reële 

waarde gewaardeerd. Wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten. In de eerste 

periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de staat van baten en lasten 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 SVB onder deze categorie geclassificeerd. Deze beleggingen 

worden gewaardeerd tegen hun geamortiseerde kostprijs met het gebruik van de effectieve interest methode, verminderd 
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met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere 

waardeverminderingsverliezen worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Aan- en verkopen van financiële 

activa die tot de categorie gekochte leningen en obligaties behoren, worden verantwoord op de transactiedatum. 

 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. 

 Kapitaalbelang 

Kapitaalbelangen die niet worden aangemerkt als deelneming worden onder beleggingen gerubriceerd. Het onder de 

financiële vaste activa opgenomen kapitaalbelang wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De te ontvangen 

dividenduitkering over een boekjaar wordt verantwoord in de staat van baten en lasten. 

Overige financiële verplichtingen 

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

gewaardeerd op basis van de effectieve rentemethode. 

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa  

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de winst-en-

verliesrekening of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te 

bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een 

financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen 

zijn dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de 

verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. 

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten financiële 

problemen van de rechtspersoon of de schuldenaar die het instrument heeft uitgegeven, contractbreuk zoals het niet nakomen 

van betalingsverplichtingen en/of achterstallige betalingen met betrekking tot rente of aflossingen, herstructurering van een 

aan de entiteit  toekomend bedrag onder voorwaarden die de entiteit anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat 

een debiteur of emittent failliet zal gaan of waarschijnlijk tot een financiële reorganisatie zal overgaan, en het verdwijnen 

van een actieve markt voor een bepaald effect. Daarnaast worden subjectieve indicatoren samen met objectieve 

aanwijzingen voor bijzondere waardevermindering overwogen. Voorbeelden hiervan zijn het wegvallen van actieve 

markten in het geval van financiële activa met een beursnotering, een verlaging van de kredietwaardigheid van de andere 

partij zijnde de rechtspersoon of schuldenaar van het uitgegeven instrument of een daling van de reële waarde van een 

financieel actief beneden de kostprijs of geamortiseerde kostprijs. 

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen die door de onderneming worden 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in 

aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen wordt beoordeeld of deze individueel 

onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen die niet 

individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen 

wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van 

vorderingen en beleggingen met vergelijkbare risicokenmerken. 

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de onderneming historische trends met betrekking tot 

de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt 

en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als de leiding van de entiteit van oordeel is dat de 
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huidige economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger 

dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren. 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel 

actief wordt bepaald als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, 

gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Rente op het aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de 

oorspronkelijke effectieve rente van het actief.  

Bijzondere waardeverminderingsverliezen onder de (geamortiseerde) kostprijs van de beleggingen in effecten die tegen 

reële waarde worden gewaardeerd, met verwerking van waarde wijzigingen in het eigen vermogen, worden direct ten laste 

van de winst-en-verliesrekening verantwoord. 

Saldering van financiële instrumenten  

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de entiteit beschikt over een deugdelijk juridisch 

instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de entiteit het stellige 

voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. 

Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, 

wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd. 

Premiebaten en daarmee gerelateerde vorderingen  

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

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

Heffing & Invordering 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 

gecombineerde 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. 

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 gecombineerde jaarrekening opgenomen daar de invorderbaarheid van deze posten niet eenduidig vaststaat. 

Daarnaast worden de ontvangen premies in het volgende boekjaar (in de eerste drie maanden) met betrekking tot het huidige 

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

met voldoende zekerheid vastgesteld kunnen worden.  

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

De in de gecombineerde jaarrekening verantwoorde premiebaten zijn gebaseerd op de door de Ontvanger Land Curaçao 

geïnde en aan de 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 Inspectie der Belastingen van het Land 

Curaçao. 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 (in de eerste drie maanden) en die 

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

betalingen kunnen verricht zijn op zowel door de werkgevers ingediende aangiften als op door de Inspectie(s) der 

Belastingen verstuurde aanslagen, inclusief eventuele boetes. 
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Premiebaten BVZ en vorderingen uit hoofde van premieheffing 

De in de gecombineerde jaarrekening verantwoorde premiebaten zijn gebaseerd op de door de Ontvanger Land Curaçao 

geïnde en aan de SVB afgedragen premies.  

De verantwoordelijkheid voor de heffing van BVZ-premie berust bij de Inspectie der Belastingen van het Land Curaçao. 

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 BVZ-premies geldt ook dat de ontvangsten na afloop van het boekjaar (in de eerste drie maanden) 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 Inspectie(s) der Belastingen verstuurde 

aanslagen, inclusief eventuele boetes. 

Premiebaten AVBZ en vorderingen uit hoofde van premieheffing 

De in de gecombineerde jaarrekening verantwoorde premiebaten zijn gebaseerd op de door de Ontvanger Land Curaçao 

geïnde en aan de SVB afgedragen premies.  

De verantwoordelijkheid voor de heffing van AVBZ-premie berust bij de Inspectie der Belastingen van het Land Curaçao. 

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 AVBZ-premies geldt ook dat de ontvangsten na afloop van het boekjaar (in de eerste drie maanden) 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 Inspectie der Belastingen 

verstuurde aanslagen, inclusief eventuele boetes. 

Liquide middelen 

Hieronder zijn de rekening-courant verhoudingen van de SVB met bankstellingen en het kasgeld verantwoord. Deze posten 

worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. 

In vreemde valuta luidende liquide middelen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die 

datum geldende wisselkoers. Verwezen wordt verder naar de prijsgrondslagen voor vreemde valuta. 

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, worden 

gerubriceerd als financiële vaste activa. 

Ten behoeve van de fondsen beheerde vermogens 

Wettelijke reserves 

De vorming van de wettelijke reserve, bedoeld in artikel 8, lid 10, van de Landsverordening Ziekteverzekering, artikel 8, 

lid 9, van de Landsverordening Ongevallenverzekering, artikel 23 en artikel 26 van de Landsverordeningen Algemene 

Ouderdomsverzekering en Algemene Weduwen- en Wezenverzekering, artikel 18 van de Landsverordening Algemene 

Verzekering Bijzondere Ziektekosten, artikel 6.1. en artikel 10.6 van de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten 

vindt plaats op basis van de Landsbesluit houdende algemene maatregelen P.B. 2014, no. 30. 

De hoogte van de reserve wordt ingaande 1 januari 2013 bepaald op 18% van de gemiddelde kosten per jaar, verbonden aan 

de uitvoering van de betreffende landsverordeningen, over een periode van de daaraan voorafgaande vijf jaren. Bij tekorten, 

vertoond in een jaar, in hetzij het Ongevallenfonds, het Ziektefonds, het Ouderdomsfonds, het Weduwen- en wezenfonds, 

het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten of het Fonds Basisverzekering Ziektekosten, zal in dat jaar, niet aan het fonds 

worden gedoteerd. 

Bestemmingsreserve 

Naar aanleiding van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen op 9 oktober 2010 is voor de opgebouwde rechten van 

AOV-uitkeringen afspraken gemaakt inzake de verdeling van de uitkering tussen de verschillende eilanden. 

a) Reeds ingegane AOV-uitkeringen voor personen woonachtig op één van de eilanden ten laste van dat eiland; 
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b) Reeds ingegane AOV-uitkeringen voor personen woonachtig buiten één van de eilanden worden verdeeld naar rato 

van de jaren gedurende de opbouwperiode (van 15 jaar tot 60 jaar) dat de betreffende persoon op het betreffende 

eiland gewoond heeft; 

c) AOV-uitkeringen die nog moeten ingaan worden verdeeld naar rato van de jaren gedurende de opbouwperiode (van 

15 jaar tot 60 jaar) dat de betreffende persoon op het betreffende eiland gewoond heeft.  

Bij de uittreding van Aruba uit de Nederlandse Antillen per 1 januari 1986 zijn echter de personen die op dat moment niet 

op Aruba woonden toegedeeld aan de Nederlandse Antillen. Voor deze groep (personen die per 1 januari 1986 niet op Aruba 

woonden, maar wel daarvoor op Aruba gewoond hadden en daar AOV-jaren opgebouwd hadden) werkt bovengenoemde 

verdeling niet. Aruba was immers geen partij in het genomen Besluit. Derhalve is voor deze uitkeringen door Curaçao, Sint 

Maarten en Nederland een aparte onderlinge regeling gesloten.  

De kenmerken van de bedoelde categorie waarvoor een voorziening moet worden getroffen zijn:  

- persoon heeft vóór 1 januari 1986 gewoond en AOV-recht opgebouwd op Aruba, en 

- persoon was op 1 januari 1986 niet woonachtig op Aruba, en 

- persoon was op 10 oktober 2010 niet als AOV-gerechtigde woonachtig op Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint 

Eustatius of Saba. 

USZV Sint Maarten betaalt aan de SVB Curaçao het aandeel van USZV Sint Maarten in de Aruba-jaren plus een 6% toelage 

ten behoeve van de uitvoeringskosten. Het aandeel van USZV Sint Maarten in de betaalde Aruba-jaren tot en met het jaar 

2014 werd ineens verrekend met de boedelschuld, en vervolgens jaarlijks verrekend met de uitstaande boedelschuld. 

Het aandeel van Nederland in de betaalde Aruba-jaren tot en met het jaar 2013 werd ineens verrekend met de boedelschuld. 

De bijdrage van Nederland in de lasten in verband met de Aruba-jaren AOV vanaf 1 januari 2014 zijn verrekend door het 

aandeel van Nederland in de per 1 januari 2014 geraamde (huidige) waarde van de toekomstige AOV-uitkeringen, verhoogd 

met een risico marge van 0,6%, zijnde een bedrag van NAƒ.26.083.683, in mindering te brengen op het aan Nederland 

toekomend aandeel uit de boedelverdeling Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen. 

De volgende uitgangspunten waren gehanteerd bij het bepalen van de waarde van de toekomstige uitkeringen: 

 

- Rentegrondslag van 2,7% (op basis van ongewogen gemiddelde diverse looptijden, CBCS rapportage eind augustus 

2013 inzake de yield curve Curaçao Government Bonds); 

- Levensverwachting conform GBM/GBV 2000-2005 met 2 jaar leeftijdsterugstelling om rekening te houden met de 

gestegen levensverwachting; 

- Indexatie AOV 3,572% (gemiddelde indexaties daaraan voorafgaande 10 jaar); 

- Kostenopslag van 2,175% (gemiddelde van de 5 jaren 2007-2011); 

- Pensioenleeftijd 60 jaar en verhoogd naar 65 jaar voor alle nieuwe toekenningen vanaf 1 april 2014; 

- Risicomarge 0,6% in verband met de onzekerheid dat er meer uitgekeerd moet worden dan verwacht. 

Schommelfondsen  

Voor zover er overschotten waren, werden deze gestort in het Schommelfonds Ziekte- en Ongevallenverzekering of het 

Schommelfonds Ouderdoms- en Weduwen- en Wezenverzekering. De gelden van de respectievelijke schommelfondsen 

werden gebruikt voor aanvulling van de middelen van het Ziekte- en/of Ongevallenfonds, en het Ouderdomsfonds- en/of 

Weduwen- en Wezenfonds, indien en voor zover de gelden van deze fondsen niet toereikend mochten blijken te zijn. 

Ingaande 1 februari 2013, zijn de gelden van het schommelfonds AOV/AWW samengevoegd in het per 1 februari 2013 

ingestelde Schommelfonds Sociale Verzekeringen, waarin eventuele overschotten of tekorten van het ZV-fonds, het OV-

fonds, de Basisverzekering Ziektekosten, het AVBZ-fonds, het AOV-fonds en het AWW-fonds gestort of gedekt worden. 

De middelen in het Schommelfonds zijn bestemd voor aanvulling van de fondsen ZV, OV, BVZ, AVBZ, AOV en AWW, 

indien en voor zover de gelden van deze fondsen niet toereikend mochten blijken te zijn. 

Voorzieningen  

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om 

de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. 
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Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer 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. 

Voorziening duurtetoeslag en VUT 

De SVB heeft voor de duurtetoeslag en VUT verplichting aan haar personeelsleden een voorziening verantwoord, die 

rekening houdt met het volgende: 

De voorziening is berekend conform Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Hoofdstuk 271, paragraaf 101, geeft de 

mogelijkheid om IFRS te hanteren voor de waardering van personeelsvoorzieningen. De voorziening wordt gebaseerd op 

een actuariële berekening die periodiek wordt getoetst door een externe actuaris conform International Financial Reporting 

Standards IAS, nr. 19.  

 

Voor alle (ex-)werknemers worden de uitkeringen uit hoofde van de wettelijke VUT en duurtetoeslag regelingen volledig 

doorbelast door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) aan de laatste werkgever van de  

(ex-)werknemers. Er is een voorziening berekend per balansdatum voor zover deze uitkeringen betrekking hebben op reeds 

verstreken diensttijd op grond van een opgave van APC. VUT is van toepassing voor personen die in 1996 reeds deelnamen 

in APC en bedraagt maximaal 70% van het salaris van personen van leeftijd 55 tot 60.  

 

Duurtetoeslag is van toepassing voor personen die vóór 1 januari 1998 reeds deelnemers waren in APC 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 APC-pensioen.  

Personeelsbeloningen/pensioenen 

Pensioenregeling 

Alle werknemers van de SVB zijn verzekerd bij het Algemeen Pensioenfonds Curaçao "APC" (voorheen APNA). De 

pensioenregeling beheerd door APC 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 de SVB, 

rekening houdend met een franchise.  

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 APC, 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. 

Voorziening jubileum gratificatie personeel 

De voorziening jubileum gratificatie is na 10 oktober 2010 ingesteld en gebaseerd op een actuarieel model. Conform het 

arbeidsreglement van de SVB, hebben werknemers die nog in dienst zijn, recht op een jubileum gratificatie op de dag van 

hun jubileum. De werknemer krijgt een gratificatie bij zijn/haar: 

- 12½-jarig dienstjubileum van 50% van het maandsalaris 

- 15- en 20-jarig dienstjubileum van 75% van het maandsalaris 

- 25- en 30-jarig dienstjubileum van 100% van het maandsalaris 
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- 35-jarig dienstjubileum van 150% van het maandsalaris 

- 40-jarig dienstjubileum van 200% van het maandsalaris 

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 uit hoofde van ZV- en OV-fonds, als de medische kosten van de BVZ en AVBZ, 

worden op balansdatum reserveringen getroffen ter grootte van alle bekende verplichtingen in de eerste drie maanden na 

balansdatum, 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 23 van de Landsverorderning Ouderdomsverzekering worden deze uitkeringen gefinancierd door het heffen 

van premies van de verzekerden en uit overige inkomsten. Daarnaast stelt artikel 27 van deze Landsverordening dat het 

totaal van de over de eerstvolgende periode te ontvangen premies voldoende zal zijn om daaruit de uitgaven van het 

Ouderdomsfonds over dat tijdvak te voldoen, alsmede om de wettelijke reserve te vormen en in stand te houden. 

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, indien hij/zij nog in leven is per 1 december. 

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. Pensioengerechtigden woonachtig in het buitenland hebben met ingang van 1 januari 

2017 geen recht meer op de kerstuitkering. 

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 Curaçao is vrijgesteld van het betalen van winstbelasting op basis van artikel 1, lid 1, van 

de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 en op basis van artikel 20 van de Landsverordening Sociale 

Verzekeringsbank 1960. 

Financieel risico management 

Algemeen 

De SVB 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 SVB geconfronteerd met risico’s gerelateerd aan de financiële instrumenten en de markt waarin 

de SVB actief is. De belangrijkste financiële risico’s zijn marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. 

De SVB 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 SVB 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 waarde wijzigingen 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 SVB die in vreemde valuta wordt aangehouden. 

Het risico hiervan is minimaal daar de SVB merendeel in US Dollars belegt, die gekoppeld is aan de Nederlands Antilliaanse 

gulden. Het renterisico betreft het risico van wijzigingen in de marktrente.  
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Kredietrisico 

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

tegenpartijen waarop de SVB vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die obligatieleningen 

uitgeven en banken waar deposito’s worden geplaatst. De SVB 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 SVB op korte termijn niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit risico wordt afgedekt daar 

de SVB voldoende liquide middelen aanhoudt waardoor geen acuut beroep hoeft te worden gedaan op de belegde middelen. 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

(2) Immateriële vaste activa 

Dit betreft diverse software pakketten. De specificatie van de immateriële vaste activa is als volgt: 

 

 

Omschrijving 

Aangifte en 

jaarcyclus 

ZV/OV 

Declaraties/

ziektegelden 

 ZV/OV 

Inschrij- 

ving 

ZV/OV 

Inning-

systeem 

ZV/OV 

 

Overige 

ZV/OV 

 

Pensioen- 

systeem 

  

 

Totaal 
(in Antilliaanse guldens)        

        

Stand per 1 januari 2018 

Aanschafprijs 841.823 412.444 873.032 227.113 176.175 778.482 3.309.069 

Cumulatieve 

afschrijvingen 

 

(841.823) 

 

(408.154) 

 

(753.432) 

 

(207.243) 

 

(165.837) 

 

(710.338) 

 

(3.086.827) 

Boekwaarde - 4.290 119.600 19.870 10.338 68.144 222.242 

        

Mutaties in boekwaarde:        

Afschrijvingen -- (1.718) (70.756) (7.955) (6.900) (22.740) (110.069) 

        

Stand per 31 december 2018 

Aanschafprijs 841.823 412.444 873.032 227.113 176.175 778.482 3.309.069 

Cumulatieve 

afschrijvingen 

 

(841.823) 

 

(409.872) 

 

(824.188) 

 

(215.198) 

 

(172.737) 

 

(733.078) 

 

(3.196.896) 

Boekwaarde - 2.572 48.844 11.915 3.438 45.404 112.173 

        

 

(3) Materiële vaste activa 

De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt: 

 

Omschrijving 

 

Bedrijfsgebouwen 

Computers en 

airco- 

installaties 

Inventarissen 

en 

vervoermiddelen 

  

Totaal 

(in Antilliaanse guldens)     

Stand per 1 januari 2018 

Aanschafprijs 17.458.465 2.216.130 1.048.576 20.723.171 

Cumulatieve afschrijvingen (4.126.087) (1.914.166) (744.129) (6.784.382) 

Boekwaarde 13.332.378 301.964 304.447 13.938.789 

     

Mutaties in boekwaarde:     
Investeringen -- 300.831 273.776 574.607 

Desinvesteringen -- - (1.315) (1.315) 

Afschrijvingen (600.014) (151.523) (130.947) (882.484) 

Correctie cumulatieve 

afschrijving 

 

-- 

 

-- 

 

1.315 

 

1.315 

Saldo (600.014) 149.308 142.829 (307.877) 

     

Stand per 31 december 2018 

Aanschafprijs 17.458.465 2.516.961 1.321.037 21.296.463 

Cumulatieve afschrijvingen (4.726.101) (2.065.689) (873.761) (7.665.551) 

Boekwaarde 12.732.364 451.272 447.276 13.630.912 

     

     

 

De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen per 31 december 2018 bedraagt NAf.20.150.000  
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(4) Vooruitbetaalde subsidie SGR-Groep 

Met betrekking tot het per 1 februari 2013 overgenomen beheer van het AVBZ-fonds zijn in 2014 nagekomen vorderingen 

bijgekomen die direct betrekking hebben op de verplichting uit hoofde van lening SGR-Groep ten bedrage van samen 

NAƒ.23.500.000, die het fonds in 2014 met goedkeuring van de verantwoordelijke Minister heeft overgenomen. Tevens is 

de vordering op SGR opgenomen voor een waarde van NAƒ.23.500.000.  

Hierbij is tegenover de verplichting jegens de banken een bezit is ontstaan, dat hetzij bestaat uit vooruitbetaalde kosten, 

hetzij uit een vordering op de SGR-groep. Gezien de subsidierelatie tussen het AVBZ-fonds en de SGR-groep kan dat bezit 

als volwaardig worden beschouwd.  

Op basis van het verzoek de Ministerie van Financiën heeft SVB voor het boekjaar 2015 voorgesteld om naar analogie van 

vroegere RJ 655 de post te bestempelen als vooruitbetaalde subsidie (ad NAƒ.23.500.000) ten behoeve van de financiering 

van het pand. Uitgangspunten hierbij zijn: 

- Gebouwen en lening op naam van SGR;  

- Subsidie wordt toegekend over 30 jaar (in lijn met afschrijvingsperiode gebouwen); 

- Gebouw zal dienen als onderpand. 

Subsidie aan SGR zal bestaan uit netto rente (rentelast aan Maduro & Curiel’s Bank N.V. en Banco di Caribe N.V.) onder 

aftrek van rentebate op de aan de financiering gekoppelde deposito rekening) en afschrijving op de vooruitbetaalde subsidie.  

In 2018 werd een bedrag van NAƒ.783.333 (2017: NAƒ.783.334) afgeschreven van de subsidie en NAƒ.210.567 (2017: 

NAƒ.266.804) saldo netto rente geboekt als uitkeringskosten AVBZ. 

  2018 2017 
(in Antilliaanse guldens)    

    

Saldo 1 januari 21.150.000 21.933.334 

   

Afgeschreven naar uitkeringskosten AVBZ (783.333) (783.334) 

   

Saldo 31 december 20.366.667 21.150.000 
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(5) Beleggingen 

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

 

 

Omschrijving 

Buitenlandse 

aandelen en 

obligaties * 

 

 

Deposito’s ** 

 

Kapitaalbelang 

in CHB 

*** 

 

 

 Totaal 

(in Antilliaanse guldens)     

     

Waardering per 1 januari 2018:     

Amortisatiewaarde/Nominale waarde -- 76.045.196 -- 76.045.196 

Verkrijgingsprijs -- -- 350.000 350.000 

Marktwaarde 98.128.694 -- -- 98.128.694 

Balanswaarde 98.128.694 76.045.196 350.000 174.523.890 

     

Mutaties     

Aankopen**** -- 48.143.000 -- 48.143.000 

Verkopen/Aflossingen**** (3.699.426) (97.621.786) -- (101.321.212) 

Koersresultaten:     

- Ongerealiseerd (10.355.784) - -- (10.355.784) 

 (14.055.210) (49.478.786) -- (63.533.996) 

     

Waardering per 31 december 2018:     

Amortisatiewaarde/Nominale waarde -- 26.566.410 -- 26.566.410 

Verkrijgingsprijs -- -- 350.000 350.000 

Marktwaarde 84.073.484 -- -- 84.073.484 

Balanswaarde 84.073.484 26.566.410 350.000 110.989.894 

     

Vervalt binnen 1 jaar 84.073.484 535.441 -- 84.608.925 

     

Bovengenoemde beleggingen zijn als volgt geclassificeerd: 

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

**  = Deposito’s met waardering tegen amortisatiewaarde/nominale waarde. 

***= Het kapitaalbelang wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

****= De SVB beschouwt aankopen als additionele inleg in de beleggingsportefeuille en verkopen als opname vanuit de beleggingsportefeuille. 

 

Met de invoering van LV BVZ hebben zich wijzigingen voorgedaan in de Landsverordening Algemene Verzekering 

Bijzondere Ziektekosten (AVBZ). De belangrijkste wijziging is dat uitvoering van deze regeling, die voorheen in de handen 

was van de Stichting Bureau Ziektekostenvoorziening (SBZV), per 1 februari 2013 is overgegaan naar de SVB. Hierdoor 

zijn de AVBZ-beleggingen overgedragen aan de SVB. 

De SBZV is in 2011 en 2012 overeengekomen met Stichting Beheer Gebouwen SGR-Groep (SBG) en de Stichting 

Revalidatiecentrum Curaçao (SRC), dat in verband met de financiering van de (ver)bouwing van woningen bestemd voor 

meervoudig gehandicaptenzorg en het bouwen en inrichten van een nieuw revalidatiecentrum, dat de BZV zich jegens de 

financierende instanties garant zal stellen voor nakoming van deze verplichting. Wij verwijzen naar toelichting 4 

“Vooruitbetaalde subsidie SGR-Groep”.  

Aangezien de SVB het uitvoeringsorgaan van de AVBZ is geworden, en de middelen van de AVBZ zijn overgedragen aan 

de SVB, is deze garantstelling ook overgenomen door de SVB.  

Hierdoor werden deposito's van het AVBZ-fonds van NAƒ.9.533.022 en NAƒ.30.357.263 als garantie gesteld aan de 

Maduro & Curiel’s Bank N.V. en de Banco di Caribe N.V., respectievelijk. Gedurende 2018 waren deze garantstellingen 

gelijkgesteld aan de leningen, waarbij per 31 december 2018 NAƒ.8.066.146 en NAƒ.10.357.263 (2017: NAƒ.8.613.914 en 

NAƒ.12.658.907) als garantie gesteld waren aan de Maduro & Curiel’s Bank N.V. en de Banco di Caribe N.V., 

respectievelijk. 
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Een overzicht van het behaalde jaarlijkse rendement is als volgt: 

 Gemiddeld belegd kapitaal Gemiddeld netto rendement 

 2018 2017 2018 2017 

(in Antilliaanse guldens)     

     

Buitenlandse aandelen en obligaties 108.942.526 122.533.621 -9,93% 13,95% 

Deposito’s 34.516.657 54.171.042 3,27% 3,61% 

Kapitaalbelang 350.000 350.000 0,00% 6,00% 

Totaal 143.809.183 177.054.663 -6,74% 10,76% 

     

Opbrengst/(verlies) beleggingen (9.690.090) 19.064.115   

     

 

Het kapitaalbelang betreft een belang in de Centrale Hypotheekbank N.V. (CHB) door het Fonds Ziektekosten 

Overheidsgepensioneerde (FZOG). In verband met de integratie van de ziektekostenregelingen en fondsen per 1 februari 

2013 naar aanleiding van de invoering van de Landsverordening Basisverzekering ziektekosten (BVZ), is dit kapitaalbelang 

overgenomen door BVZ. Waardering geschiedt tegen verkrijgingsprijs, welke gelijk is aan de kostprijs en aan de nominale 

waarde. Het betreft een 2,33% participatie van het geplaatste aandelenkapitaal. Het gedeclareerde dividend wordt in de 

resultatenrekening verwerkt. Conform de statuten van de CHB wordt jaarlijks 6% over het gestort kapitaal aan de 

aandeelhouders uitgekeerd. Voor 2018 is conform de aandeelhoudersvergadering besloten geen dividend uit te keren. 
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(6) Vordering uit hoofde van premieheffing 

Dit zijn de vorderingen per balansdatum uit hoofde van premieontvangsten op aangifte, aanslagen en boetes ZV/OV, 

AOV/AWW, BVZ en AVBZ gedurende de eerste 3 maanden na balansdatum, die betrekking hebben op de periode tot en 

met balansdatum. 

De vordering uit hoofde van premieheffing is als volgt samengesteld: 

   31 december 2018 31 december 2017 
(in Antilliaanse guldens)       

       

Nog te ontvangen op:      
Aangifte ZV/OV  3.326.217  3.479.768  

Aanslag ZV/OV  861.074  1.937.930  

Boete ZV/OV  80.197  61.734  

Restitutie ZV/OV  (70.001)  (132.627)  

Totaal ZV/OV   4.197.487  5.346.805 

       

Nog te ontvangen op:       

Aangifte AOV/AWW   33.536.960  34.953.512  

Aanslag AOV/AWW   6.895.369  10.837.670  

Boete AOV/AWW   296.378  310.730  

Restitutie AOV/AWW   (6.310.564)  (3.310.216)  

Totaal AOV/AWW    34.418.143  42.791.696 
     

Nog te ontvangen op:       

Aangifte BVZ   24.324.510  29.172.472  

Nominale premie BVZ   2.356.195  2.429.037  

Aanslag BVZ   3.486.640  3.429.389  

Boete BVZ   213.941  305.244  

Restitutie BVZ   (1.852.218)  (1.274.679)  

Totaal BVZ    28.529.068  34.061.463 

     

Nog te ontvangen op:       

Aangifte AVBZ   6.210.483  6.524.586  

Aanslag AVBZ   1.734.396  1.657.943  

Boete AVBZ   118.148  156.623  

Restitutie AVBZ   (1.046.350)  (737.435)  

Totaal AVBZ    7.016.677  7.601.717 

       

Nog te ontvangen premie FZOG  279.682  309.783 

     

    74.441.057  90.111.464 
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(7) Vordering op Vereffenaar van het Land de Nederlandse Antillen uit hoofde van 

premieheffing 

De vordering op het voormalige Land de Nederlandse Antillen (via de Vereffeningscommissie van de Nederlandse Antillen) 

heeft betrekking op de opgelegde aanslagen ZV/OV in verband met de bijdrage in de premie voor het meeverzekeren van 

gezinsleden en gewezen werknemers, met diens gezinsleden. Het uitstaande saldo per 9 oktober 2010 bedraagt 

NAƒ.6.174.224, en is door de rechtsopvolgers van de SVB Nederlandse Antillen bij de Vereffenaar van de Nederlandse 

Antillen neergelegd. Met de splitsing van SVB Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010 is het uitstaande saldo in 

overeenstemming met de Onderlinge regeling aan de rechtsopvolgers toegerekend waarbij het aandeel van SVB Curaçao 

NAƒ.4.090.246 (2017: NAƒ.4.090.246) bedraagt, het aandeel van RCN namens de BES-eilanden bedraagt NAƒ.570.376 en 

het aandeel van SZV van Sint Maarten bedraagt NAƒ.1.513.602. Voor BES en Sint Maarten is ieders deelvordering 

gesaldeerd in de schuldposities van de betreffende rechtsopvolgers. Overigens treedt SVB Curaçao op als Vereffenaar van 

SVB N.A. en houdt zich in die hoedanigheid bezig met de financiële afwikkeling van de vorderingen. In de toekomst 

geïncasseerde gelden zullen naar rato van de deelvorderingen worden verrekend met de rechtsopvolgers van SVB N.A. 

(8) 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 31 december 2017 2.258.510 134.304 2.392.814 

    

Bij: Opgevoerde nieuwe vorderingen 1.145.405 152.775 1.298.180 

Af: Aflossingen  (643.595) (64.787) (708.382) 

Af: Afschrijving vorderingen  (124.854) (38.189) (163.043) 

     

Stand per 31 december 2018 2.635.466 184.103 2.819.569 

     

(9) Rekening-courant Ontvanger Land Curaçao 

De vordering op de Ontvanger Land Curaçao betreft een interestvrije rekening-courant verhouding met de Landsoverheid 

voor de afwikkeling van de door de Ontvanger ten behoeve van de SVB geïncasseerde premies voor onder meer Ouderdoms- 

en Weduwen- en Wezenpensioenen, Basisverzekering ziektekosten en Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten. 

Sinds december 2018 is de Ontvanger Land Curaçao ook belast met de inning van premies Ziekte- en Ongevallenfonds en 

Cessantiafonds.  

(10) Rekeningen-courant met verbonden partijen BZV, Cessantiafonds en de fondsen van 

de overheidsziektekostenregelingen 

Tussen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de verbonden partijen, de Bureau Ziektekostenverzekering (BZV), het 

Cessantiafonds en de fondsen van de overheidsziektekostenregelingen bestaan rekening-courant verhoudingen waarbij in 

rekening wordt gebracht o.a. de door de SVB ten behoeve van de fondsen: a) geïncasseerde premies, b) betaalde uitkeringen 

en c) doorbelaste kosten. 

De rekening-courant verhouding met de BZV, het Cessantiafonds en de fondsen van de overheidsziektekostenregelingen 

zijn interestvrije rekening-courant verhoudingen.  



                Pagina 49 
 

(11) Vooruitbetaalde uitkeringen 

De vooruitbetaalde uitkeringen betreffen aan diverse betaalinstellingen van pensioenen ter beschikking gestelde gelden ten 

behoeve van de betaling van de ouderdoms- en weduwen- en wezen pensioenen over de maand januari van het 

daaropvolgend jaar en ook verstrekte voorschotten inzake ziektekosten ten behoeve van de SVB-verzekerden. Het 

vooruitbetaald bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: 

   31 december 2018 31 december 2017 
(in Antilliaanse guldens)     

     

Ouderdomspensioen   22.273.950 7.778.327 

Weduwen- en Wezenpensioen  1.267.963 266.680 

Basisverzekering ziektekosten  1.375.522 2.502.189 

Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten  167.032 312.403 

  25.084.467 10.859.599 

     

(12) Overige vorderingen 

 

De overige vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

   2018 2017 
(in Antilliaanse guldens)     

Vordering SEHOS *) 4.432.105 4.936.349 

Te vorderen van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) inzake 

pensioenverplichting personeel 

 

495.045 

 

479.607 

Te vorderen van de Overheid en van Overheidsgelieerde N.V.’s en 

Stichtingen inzake aanvullende ziektekosten verzekering 

 

10.756.272 

 

7.188.109 

Nog te vorderen Eigen bijdrage FZOG ziektekosten 382.630 406.586 

Vordering BES-eilanden (Landsontvangers) u.h.v. verschuldigde premies 

AVBZ  
 

1.054.547 

 

2.109.093 

Nog te ontvangen DWI-toelage bij pensioen betalingen ̶ 1.365.777 

Nog te ontvangen van de Landsontvanger inzake geinde premies ZV/OV 

van december lopend jaar.. 

 

2.777.146 

̶ 

Nog te ontvangen van de Landsontvanger inzake geinde premies 

Cessantia van december lopend jaar. 

 

38.638 

 

̶ 

Overige vorderingen 1.654.698 

 

1.500.472 

  21.591.081 17.985.993 

     

 

*) Gezien de precaire liquiditeitssituatie van het SEHOS in de afgelopen jaren, heeft de SVB zich doorgaans bereid gesteld 

bedragen voor te schieten aan het SEHOS, bij wijze van voorschotten op de maandelijkse budgetbetalingen, zoals ook 

directe betalingen aan leveranciers, de aanschaf- en aanloopkosten van een catheterisatie laboratorium (cathlab oftewel 

dottercentrum) voor het SEHOS voor te schieten bij wijze van voorschotten op de maandelijkse budgetbetalingen aan het 

SEHOS.  

Totaal was er per eind 2018 nog NAƒ.4.432.105 (2017: NAƒ.4.936.349) te vorderen van het SEHOS uit hoofde van de 

voorfinancieringen en voorschotten. 
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Een verloopstaat van de vordering op SEHOS voor het boekjaar is als volgt: 

   2018 2017 
(in Antilliaanse guldens)     

Beginsaldo  4.936.349 7.786.599 

Verstrekte voorschotten en voorfinanciering aan het SEHOS 31.130.557 30.626.313 

Afgelost in het boekjaar ten behoeve van lening SEHOS (31.634.801) (33.476.563) 

  4.432.105 4.936.349 

     

 

(13) Liquide middelen 

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

   31 december 2018 31 december 2017 

(in Antilliaanse guldens)     

    

Rekening-courant verhoudingen met de volgende banken:   

Deutsche Bank, Den Haag, Nederland (in EURO)  ̶ 8.712.287 

ABN-AMRO Bank, Den Haag, Nederland (in EURO) 2.486.819 ̶ 

Banco di Caribe N.V., Curaçao   5.482.887 13.018.368 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten  396.709 396.709 

Giro Bank N.V., Curaçao  21.408.720 15.157.418 

Maduro & Curiel's Bank N.V., Curaçao  18.347.500 49.027.230 

Orco Bank N.V., Curaçao  589 9.561.573 

RBC Bank N.V., Curaçao  1.476.824 1.114.665 

SFT Bank N.V., Curaçao  1.165.652 5.942.759 

CIBC First Caribbean Int'l Bank, Cayman Ltd., Curaçao (10) 157.192 

  50.765.690 103.088.201 

Call- en overige rentedragende rekeningen:    

Money Market accounts V.S. (in US$)  14.163.804 11.388.877 

CIBC First Caribbean Int'l Bank, Cayman Ltd., Curaçao (in US$) 311.179 200.347 

  14.474.983 11.589.224 

    

Kasgeld  3.022 3.024 

Stortingen onderweg/Kruisposten  6.905 27.315 

Uitgeschreven, nog niet verzilverde cheques  (1.251.904) (1.451.146) 

  63.998.696 113.256.618 

     

 

Met de Maduro & Curiel’s Bank N.V. (MCB), bestaat er per 31 december 2018 en 2017 een ongedekte rekening-courant 

faciliteit ad NAƒ.6 mln. 

De rekening-courant verhoudingen met de verschillende banken zijn direct opeisbaar. 
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(14) Ten behoeve van de fondsen beheerde vermogens 
 

 

Omschrijving Ziektefonds 

Ongevallen-

fonds 

Ouderdoms-

fonds 

Weduwen- en 

Wezenfonds 

Basisverzekering 

ziektekosten AVBZ 

Schommelfonds    

Totaal 
(in Antilliaanse guldens)         

Totaal vermogen incl. schommelfondsen per 31-12-2017 (41.602.646) 1.514.000 79.387.465 3.469.000 47.648.893 13.753.000 64.064.887 168.234.599 
         
         
Wettelijke reserves         
Stand per 31 december 2017 2.934.878 1.514.000 56.956.320 3.469.000 83.571.000 13.753.000 - 162.198.198 
Dotatie/(vrijval) wettelijke reserve 1.459.122 62.000 - 75.000 4.080.000 - - 5.676.122 

Stand per 31 december 2018 4.394.000 1.576.000 56.956.320 3.544.000 87.651.000 13.753.000 - 167.874.320 

         
Bestemmingsreserve a)         
Stand per 31 december 2017 - - 22.431.145 - - - - 22.431.145 
Onttrekking uit hoofde van Aruba-jaren BES - - (742.942) - - - - (742.942) 

Stand per 31 december 2018 - - 21.688.203 - - - - 21.688.203 

         
Schommelfonds b)         
Schommelfonds per 31 december 2017 - - - - - - 64.064.887 64.064.887 
Voordelige/(nadelige) resultaten boekjaar na winstbestemming 8.533.490 5.933.303 (28.348.556) 4.136.516 18.702.682 (8.648.118) - 309.317 
Naar Schommelfonds (8.533.490) (5.933.303) 28.348.556 (4.136.516) (18.702.682) 8.648.118 309.317 - 

Stand per 31 december 2018 - - - - - - 64.374.204 64.374.204 

         
Nog te dekken tekorten door de Vereffenaar Land Nederlandse 

Antillenc) 
        

Stand per 31 december 2017 (44.537.524) - - - - - - (44.537.524) 

Stand per 31 december 2018 (44.537.524) - - - - - - (44.537.524) 

         
Nog te dekken tekorten door de Vereffenaar Land Nederlandse 

Antillen inzake FZOGd) 
        

Stand per 31 december 2017 - - - - (35.922.107) - - (35.922.107) 

Stand per 31 december 2018 - - - - (35.922.107) - - (35.922.107) 

         

Totaal vermogen incl. schommelfonds per 31-12-2018 (40.143.524) 1.576.000 78.644.523 3.544.000 51.728.893 13.753.000 64.374.204 173.477.096 

         

a) Betreft een reserve tegen de huidige waarde van het aandeel van Nederland in de toekomstige betalingen van AOV-uitkeringen die betrekking hebben op Aruba-jaren. Toekomstige betalingen door SVB Curaçao met betrekking tot uitkeringen AOV/AWW “Aruba-jaren” die van 

Nederland (inzake BES-eilanden) waren, komen ten laste van deze reserve.  

b) Per 1 februari 2013, met de invoering van de Landsverordening Basisverzekering ziektekosten, werden de Schommelfondsen ZV/OV en AOV/AWW geëlimineerd en een nieuwe Schommelfonds ingesteld, het "Schommelfonds Sociale Verzekeringen". In het Schommelfonds Sociale 

Verzekeringen worden met ingang van 1 februari 2013 eventuele overschotten van het ZV-fonds, het OV-fonds, de Basisverzekering Ziektekosten, het AVBZ-fonds, het AOV-fonds en het AWW-fonds gestort. De middelen in het Schommelfonds zijn bestemd voor aanvulling van 

de fondsen ZV, OV, BVZ, AVBZ, AOV en AWW, indien en voor zover de gelden van deze fondsen niet toereikend mochten blijken te zijn.  

c) Voor het ZV-fonds is per 9/10/10 sprake van een te verrekenen tekort van NAƒ.67.229.369 door de Vereffenaar van het Land de Nederlandse Antillen. Op basis van de Onderlinge regeling bedraagt het aandeel hierin van SVB Curaçao NAƒ.44.537.524, en zijn de aandelen van 

overige rechtsopvolgers in het te verrekenen tekort van SVB N.A. verwerkt in de met hen af te rekenen financiële posities. Als vereffenaar van SVB N.A. ziet SVB Curaçao toe op de financiële afwikkeling, en zullen in de toekomst geïncasseerde gelden naar rato van ieders aandeel 

worden verrekend met RCN namens BES en SZV van Sint Maarten. 

d) Als gevolg van de nieuwe staatkundige structuur per 10 oktober 2010, is ook het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden van de Nederlandse Antillen (FZOG N.A.) opgehouden te bestaan, en hebben de voormalige eilanden van de Nederlandse Antillen ieder op hun eigen 

wijze verder gezorgd voor de dekking van de verzekerden van het FZOG N.A. Curaçao is doorgegaan met dezelfde regeling voor de Curaçaose verzekerden en de SVB van het Land Curaçao bleef uitvoeringsorgaan van de FZOG Curaçao. Het FZOG is conform de LV BVZ per 1 

februari 2013 geïntegreerd in de nieuw gevormde Basisverzekering ziektekosten. Hiermee zijn alle vorderingen en schulden ook overgedragen aan de BVZ.  Voor het FZOG N.A. was per 9 oktober 2010 sprake van een geaccumuleerde tekort van ca. NAƒ.57,5 mln. opgenomen onder 

het eigen vermogen. Het tekort is via de vereffenaar neergelegd bij het voormalige Land de Nederlandse Antillen voor aanzuivering. De hieruit voortvloeiende vordering op de Vereffenaar is met de splitsing van FZOG N.A. per 10 oktober 2010 in overeenstemming met de Onderlinge 

regeling aan de rechtsopvolgers toegerekend. Het aandeel van FZOG Curaçao bedroeg ca. NAƒ.41,3 mln., terwijl het aandeel van de rechtsopvolger voor de BES-eilanden ca. NAƒ.6,5 mln. was en van Sint Maarten ca. NAƒ.9,7 mln. Het nog uitstaand bedrag uit hoofde hiervan, na 

betaling door Nederland van EURO.3.225.000 is ca. NAƒ.53,6 mln., en het aandeel hierin van Curaçao is NAƒ.35.922.107. Het te vorderen bedrag van Nederland (inzake BES-eilanden) en Sint Maarten via de vereffenaar van de boedel van de Nederlandse Antillen is verrekend met 

de boedelschuld aan de desbetreffende eilanden. Zie verder toelichting 23.
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(15) Verplichting uit hoofde van lening SGR-Groep 

Bureau Ziektekosten Voorziening (BZV) ging op 19 juli 2011 een letter of intent aan met Stichting Beheer Gebouwen 

SGR-Groep (SBG). De letter of intent houdt in dat SBG financiering zoekt voor NAƒ.12.100.000 voor het (ver)bouwen 

van vier woningen bestemd voor meervoudig gehandicaptenzorg, gevestigd aan de Prinsenlaan # 1, onder voorwaarde dat 

als SBG financiering krijgt, de (bouw)rente en aflossingen, via budgetfinanciering aan Fundashon Verriet betaald worden 

met middelen van AVBZ.  

SBG is een lening aangegaan bij Maduro & Curiel’s Bank N.V. voor voormeld bedrag waartoe een bedrag van NAƒ.102.107 

per maand voor 15 jaar moet worden betaald. Deze overeenkomst heeft BZV getekend als erkenning van de schuld. BZV 

heeft zich garant gesteld jegens Maduro & Curiel’s Bank N.V. door bedrag ad NAƒ.12.100.000 ten laste van AVBZ als borg 

te stellen via een "pledge". BZV en Fundashon Verriet zijn tevens conform art. 10, lid 6, van het zorgcontract 2011/2012 

overeengekomen dat er additioneel NAƒ.102.107 aan Fundashon Verriet zal worden betaald ter voldoening van de lening. In 

de overeenkomst tussen SBG en Maduro & Curiel’s Bank N.V. werd een aflossingsvrije periode overeengekomen van 12 

maanden. Uiteindelijk zijn de aflossingen per juni 2015 begonnen na een achterstallige betaling van de hoofdsom van 

NAƒ.290.241. De resterende hoofdsom wordt afgelost in 180 maandelijkse termijnen van NAƒ.84.500. 

BZV ging tevens een letter of intent aan met Stichting Revalidatiecentrum Curaçao (SRC) op 9 augustus 2012. Deze 

overeenkomst houdt in dat SRC financiering zoekt voor NAƒ.13.500.000 voor het bouwen en inrichten van een nieuw 

revalidatiecentrum op de Salsbachweg. De aflossingen en rente(s) worden betaald met middelen van AVBZ via 

budgetfinanciering aan SRC.  

In dit kader heeft de toenmalige Minister van GMN op 6 februari 2012 een schrijven aan het bestuur van BZV verstuurd 

inhoudende accordering van de constructie van een nieuwbouw revalidatiecentrum en met het verzoek om zorg te dragen 

voor het creëren van de nodige ruimte binnen AVBZ voor de exploitatie van dit revalidatiecentrum. 

SRC is op 17 september 2012 een lening aangegaan bij Banco di Caribe N.V. voor NAƒ.13.500.000. De aflossing is 

uitgesteld tot juli 2016 en zou in principe afgelost worden in 180 maandelijkse termijnen van NAƒ.100.350 per maand. 

BZV heeft zich jegens Banco di Caribe N.V. garant gesteld voor nakoming van deze verplichting door het stellen van een 

"pledge" ten bedrage van NAƒ.13.500.000 te worden betaald via budgetfinanciering aan SRC.  

Gezien de garantstelling van BZV jegens de banken, o.a. door het stellen van een "pledge", en de overeenkomsten tussen 

BZV en SBG resp. SRC, is SVB van mening dat SVB, thans Uitvoeringsorgaan van AVBZ, aan deze verplichtingen 

gebonden is.  

In april 2015 heeft de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur akkoord gegeven tot overneming van deze verplichting 

met dien verstande dat overgegaan wordt tot maandelijkse aflossing van deze verplichtingen.  

Het verloop van deze lening is als volgt:  

   2018  2017 
(in Antilliaanse guldens)      

      

Saldo per 1 januari  21.372.443  22.522.706 

Mutaties lopend boekjaar:     

Contractuele annuïteit (2.359.253)  (2.262.019)  

Rente 1.007.957  1.111.756  

  (1.351.296)  (1.150.263) 

Saldo per 31 december  20.021.147  21.372.443 

     

Af: Aflossingsverplichting komende boekjaar     
Contractueel  (1.271.296)  (1.210.426) 

Langlopend gedeelte  18.749.851  20.162.017 
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(16) Lening Algemeen Pensioenfonds Curaçao 

In mei 2010 is een lening verstrekt door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao "APC" (voorheen APNA) aan het FZOG 

voor een bedrag van NAƒ.30.000.000 met een looptijd van 15 jaar tegen 6,25% jaarlijkse rente. De maandelijkse 

annuïteiten, beginnend op 30 juni 2010 en eindigend op 30 juni 2025, bedragen NAƒ.254.420.  

 

Ingaande 1 januari 2017 is een renteverlaging op deze lening overeengekomen met het APC van 6,25% per jaar naar 4,00% 

per jaar en dat ingaande 31 januari 2017 de te betalen maandelijkse annuïteit verlaagd wordt naar NAƒ.233.763. 

 

Het verloop van deze lening is als volgt:  

   2018  2017 
(in Antilliaanse guldens)      

      

Saldo 1 januari  18.022.691  20.075.869 

Mutaties lopend boekjaar:     

Contractuele annuïteit (2.805.156)  (2.805.156)  

Rente 669.851  751.978  

  (2.135.305)  (2.053.178) 

  15.887.386  18.022.691 

Af: Aflossingsverplichting komende boekjaar     
Contractueel  (2.220.718)  (2.135.305) 

Langlopend gedeelte  13.666.668  15.887.386 

      

 

  



                Pagina 54 
 

(17) Voorziening duurtetoeslag en VUT 

Dit betreft een voorziening voor aanvullingen op de opgebouwde pensioenrechten bij het APC die door APC uitbetaald 

worden en doorbelast worden aan SVB. Deze verplichting is wettelijk vastgelegd in de pensioenregeling. De in de balans 

opgenomen voorziening betreft de verplichting uit hoofde van de te betalen duurtetoeslagen en VUT-uitkeringen voor 123  

(2017: 143) actieve werknemers en ex-werknemers, 1 VUT-ter (2017: 3) en voor 114 gepensioneerden (2017: 96). 

 

De opbouw en het verloop van de voorziening is als volgt:  

   2018  2017 
(in Antilliaanse guldens)      

      

Saldo 1 januari  21.249.366  21.384.568 

Mutaties lopend boekjaar:     

Herziening van pensioenplan i.v.m. gewijzigde 

rentegrondslag en overlevingstafels 

 

5.566.495 

  

̶ 

 

Pensioenopbouw ̶  11.770  

Interestkosten 1.027.431  980.966  

Per saldo dotatie  6.593.926  992.736 

Betalingen  (1.132.304)  (1.127.940) 

Saldo 31 december   26.710.988  21.249.366 

Per 31 december bestaande uit:     

Werknemers en ex-werknemers  12.106.030  8.570.782 

Reeds gepensioneerde SVB-ers  14.249.047  12.261.390 

VUT-ters   87.013  134.391 

Compensatie   268.898  282.803 

  26.710.988  21.249.366 

      

 

De volgende uitgangspunten en berekeningsmethode zijn gehanteerd tot en met het boekjaar 2017: 

- Rentegrondslag: 5,0% (gebaseerd op rendement van lokale overheidsobligaties). 

- Overlevingstafels: De sterftetafel GBM/V 0005 met 3 jaar leeftijdsterugstelling. 

- 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 67% gehuwdheid verondersteld.  

- Jaarlijkse indexering van de duurtetoeslag: 0,5%.  

Ingaande 1 januari 2018 zijn de volgende berekeningsmethode gewijzigd: 

- Rentegrondslag: 4,0% (gebaseerd op 10⁺ jaren van lokale overheidsobligaties afgerond naar beneden gezien de 

lokale markt restricties). 

- Overlevingstafels: De sterftetafel GBM/V 0813 met 3 jaar leeftijdsterugstelling. 

 

Ingaande 1 januari 2016: 

- Verviel de VUT-regeling (alleen voor bestaande VUT-ters blijft het doorlopen). 

- Wordt geen duurtetoeslag meer opgebouwd. 

- Onvoorwaardelijke indexatieverplichting is gewijzigd in een voorwaardelijke indexatieverplichting, afhankelijk 

van de dekkingsgraad van het APC (boven 115% volle indexatie, tussen 105% en 115%, gedeeltelijke indexatie). 

De indexatie van het pensioen wordt niet meer toegevoegd aan de Duurtetoeslag. 

- Voor de overgrote meerderheid van de deelnemers geldt dat de duurtetoeslag ingaat bij de gewijzigde 

pensioenleeftijd van 65 jaar. 

- Compensatie voor VUT-ters en mensen geboren in 1956 bij wijze van overgangsrecht (geldt ten dele ook voor 

deelnemers geboren na 31 december 1956 maar uiterlijk op 31 december 1960 en die 30 jaren of meer hebben 

opgebouwd en die er voor kiezen eerder met pensioen te gaan met een lagere pensioenuitkering) van: 
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 AOV-uitkering krachtens Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering voor zover er tussen het 60ste 

en 65ste levensjaar geen recht op AOV-uitkering bestaat en die eindigt op het moment dat de AOV-uitkering 

ingaat, geldt alleen voor mensen geboren in 1956 die geen duurtetoeslag ontvangen; 

 Compensatie van de AOV/AWW-premie (thans 16%) tot maximaal 65 jaar leeftijd (voor mensen geboren in 

1956 en de mensen die kiezen eerder dan 65 met pensioen te gaan); 

 Compensatie van het verschil in BVZ-premie (verschil is thans 7,1% voor ouder dan 65 jaar en 13,6% 

voor jonger dan 65 jaar) tot maximaal 65 jaar leeftijd (voor mensen geboren in 1956 en VUT-ters). 

 

De wijziging van de rentegrondslag van 5% naar 4% had een effect van ca. NAƒ.3,4 mln. op de stand van de voorziening 

per 31 december 2018. De wijziging van de overlevingstafels had een effect van ca. NAf. 1,0 mln.  

 

Per eind 2018 waren er 123 werknemers, 1 VUT-ter en 114 gepensioneerde werknemers die recht hebben op Duurtoeslag. 

Slechts 16 daarvan hebben recht op bovengenoemde compensatie. 

(18) Voorziening jubileum gratificatie personeel  

Dit betreft een voorziening voor de conform het arbeidsreglement van de SVB opgebouwde jubileum gratificatie bij het 

bereiken van 12½, 15, 20, 25, 30, 35 en 40 dienstjaren. Het recht op een jubileum gratificatie vervalt bij uitdiensttreding 

of overlijden. 

De opbouw en verloop van de voorziening is als volgt:  

   2018  2017 
(in Antilliaanse guldens)      

      

Saldo 1 januari   2.637.013  2.597.368 

Mutaties lopend boekjaar:     

Toevoeging terugwerkende kracht door wijziging 

personeelsbestand en levensverwachting 

 

317.912 

  

9.339 

 

Opbouw van rechten gedurende verslagperiode 225.951  170.139  

Interestkosten 117.722  125.572  

Betalingen (237.836)  (265.405)  

Per saldo dotatie  423.749  39.645 

     

Saldo 31 december  3.060.762  2.637.013 

     

      

 

De volgende uitgangspunten en berekeningsmethode zijn gehanteerd voor het boekjaar 2017: 

- Rentegrondslag: 5,0% (gebaseerd op de lokale overheidsobligaties rendement). 

- Overlevingstafels: De sterftetafel GBM/V 0005. 

- Pensioenleeftijd: Voor allen 65 jaar. 

- Ontslagkans: 1,7%, gebaseerd op de gemiddelde uitdiensttreding afgelopen 5 jaren. 

- Jaarlijkse salarisstijging: 2,9%. 

Jaarlijkse salaris indexering: 1,1%.  

 

Ingaande 1 januari 2018 is de rentegrondslag verlaagd van 5,0% naar 4,0% (effect NAƒ.199.325) en de Ontslagkans 

verlaagd van 1,7% naar 1,15% (effect NAƒ.113.493). De andere uitgangspunten zijn niet gewijzigd.  

 

  



                Pagina 56 
 

(19) Nog te betalen uitkeringen  
Betreffen nog te betalen loonderving en medische kosten uit hoofde van ZV/OV, BVZ, AVBZ en pensioenuitkeringen uit 

hoofde van AOV/AWW. Deze zijn als volgt te specificeren: 

   31 december 2018 31 december 2017 
(in Antilliaanse guldens)     

     
Loonderving  25.892.682 46.821.809 

Medische kosten (BVZ)  81.591.047 105.886.699 

Medische kosten (AVBZ)  264.363 270.371 

Pensioenen (AOV/AWW)   10.730.005 44.824.917 

   118.478.097 197.803.796 

     

Loondervingskosten en medische kosten  

Naast de per balansdatum nog te betalen, betaalbaar gestelde 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. 

 

De daling van de te betalen loonderving per eind 2018 ten opzichte van eind 2017 is voornamelijk door de vrijval van 

verjaarde loonderving ZV/OV van NAf.22.084.000. 

 

De daling van de te betalen medische kosten (BVZ) per eind 2018 ten opzichte van eind 2017 is voornamelijk door de 

vrijval van een te betalen post aan de dienst Landslaboratotium van ca NAf.11.9 mln. Overigens zijn er verschillende 

vrijval van te betalen posten aan zorgverleners.  

 

In 2018 werd ca. NAf.34,3 mln. ingehaald op schulden aan het APC wegens doorbelating van AOV/AWW-pensioen.  

(20) 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: 

   31 december 2018 31 december 2017 
(in Antilliaanse guldens)     

     
Ouderdomsfonds  19.045.020 16.322.644 

Weduwen- en Wezenfonds  2.820.950 3.098.536 

   21.865.970 19.421.180 

     

 

(21) Vooruit ontvangen Land Curaçao uit hoofde van premieheffing 

Het Land Curaçao heeft tot en met 2013 in totaal een bedrag ad NAƒ.10.682.522 teveel betaald aan bijdrage ZV-premie 

voor het meeverzekeren van gezinsleden van de actieve verzekerden, alsmede voor gewezen werknemers en hun 

meeverzekerde gezinsleden.  
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(22) Te betalen aan Nederland (inz. BES-eilanden) en Sint Maarten n.a.v. boedelscheiding 

Als gevolg van de nieuwe staatkundige structuur per 10 oktober 2010 hield de Sociale Verzekeringsbank van de 

Nederlandse Antillen (SVB N.A.) 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). Voor Sint Maarten is per 10 

oktober 2010 het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen (UOSZV) opgericht. 

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

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

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

De SVB van het Land Curaçao is in de Regelingen belast met de afwikkeling van bepaalde zaken na transitiedatum van 

10 oktober 2010. 

Over de financiële posities met RCN van BES en SZV van Sint Maarten is met in achtneming van de betalingstermijnen 

in overeenstemming met de Onderlinge regeling een interest vergoed of in rekening gebracht, gelijk aan het gemiddeld 

netto rendement van de beleggingen van de SVB. Over het jaar 2018 was dit een negatief rendement van 6,74% (2017: 

10,76% positief) dat over de verslagperiode is behaald. (zie Toelichting 5 ‘Beleggingen’). 

Een specificatie van de te betalen bedragen aan de rechtsopvolgers van de voormalige SVB N.A. is als volgt: 

   

BES 

(RCN) 

Sint Maarten 

(UOSZV) 
(in Antilliaanse guldens)     

     

Boedel vermogensschuld per 10 oktober 2010 58.560.093 189.667.473 

Afwikkelingsposten na boedelbalans:   

- Door Curaçao ten behoeve van BES en Sint Maarten betaalde uitvoeringskosten 

gedurende de opstart fase tot en met 31-12-2010 

 

(2.549.695) 

 

917.035 

- Door Curaçao ten behoeve van BES en Sint Maarten betaalde uitvoeringskosten na 

31-12-2010  

 

(457.197) 

 

(179.314) 

- Afgewikkelde verschillen tussen gereserveerde bedragen per 9/10/10 en werkelijke    

betalingen/ontvangsten (392.630) (769.157) 

- Aandeel AOV/AWW-uitkeringen “AUA-jaren” 10/10/2010 - 31/12/2011 (993.086) (2.635.325) 

- Aandeel AOV/AWW-uitkeringen “buitenlanders” 10/10/2010 - 30/09/2011 (3.870.295) 17.708 

- Aandeel opgebouwde rechten voor jubileum gratificaties per 9/10/10 (169.320) (427.078) 

- Vergoeding voor dienstverlening gedurende opstartfase (1.452.931) (1.403.830) 

- Voorschotten in de periode 10 oktober 2010 t/m 31 december 2011 - (10.000.000) 

 48.674.939 175.187.512 
Toegerekende rente op boedelschuld periode 10 oktober 2010 t/m 31 december 2011 1.450.312 5.029.052 

Boedel vermogensschuld per 31 december 2011 50.125.251 180.216.564 

   

- Aandeel AOV/AWW-uitkeringen “AUA-jaren” 01/01/2012 - 31/12/2012 (856.557) (2.273.036) 

- Afgewikkelde verschillen tussen gereserveerde bedragen per 9/10/10 en werkelijke    

betalingen/ontvangsten (280.163) (756.286) 

- Aandeel AOV/AWW-uitkeringen “buitenlanders” 01/01/2012 - 31/12/2012 - 19.422 

- Voorschotten in de periode 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 - (136.000.000) 

 48.988.531 41.206.664 

   

Toegerekende rente op boedelschuld periode 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 3.072.843 7.517.754 

Boedel vermogensschuld per 31 december 2012 52.061.374 48.724.418 
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Te betalen aan Nederland (inz. BES-eilanden) en Sint Maarten n.a.v. boedelscheiding 

(vervolg) 

   

BES 

(RCN) 

Sint Maarten 

(UOSZV) 

   

   

Boedel vermogensschuld per 31 december 2012 52.061.374 48.724.418 

   

- Aandeel AOV/AWW-uitkeringen “AUA-jaren” 01/01/2013 - 31/12/2013  (905.071) (2.401.777) 

- Afgewikkelde verschillen tussen gereserveerde bedragen per 9/10/10 en werkelijke    

betalingen/ontvangsten (12.519) (32.692) 

- Aandeel AOV/AWW-uitkeringen “buitenlanders” 01/01/2013 - 31/12/2013 - 12.018 

- Voorschotten in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 - (20.000.000) 

 51.143.784 26.301.967 

Overdracht vordering op Nederland (inzake BES-Eilanden) en Sint Maarten via de 

vereffenaar van de boedel van de Nederlandse Antillen a) 

 

(8.898.800) 

 

(8.742.917) 

Toegerekende rente op overdracht boedelvordering FZOG over de periode 1 februari 

2013 t/m 31 december 2013 

(979.166) (962.014) 

Toegerekende rente op boedelschuld periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 5.980.373 3.802.124 

Boedel vermogensschuld per 31 december 2013 47.246.191 20.399.160 

   

- Aftrek afkoop Aruba-jaren AOV-uitkering c) (26.083.683) - 

- Aandeel AOV/AWW-uitkeringen “AUA-jaren” 01/01/2014 - 31/12/2014 c) - (2.507.650) 

- Afgewikkelde verschillen tussen gereserveerde bedragen per 9/10/10 en werkelijke    

betalingen/ontvangsten (2.881) (39.058) 

- Uitvoeringskosten Aruba-jaren 2011 tot en met 2013 b) (154.307) (409.481) 

- Uitvoeringskosten Aruba-jaren 2014 b) - (150.459) 

 21.005.320 17.292.512 
Toegerekende rente op overdracht boedelvordering FZOG over de periode 1 januari 

2014 t/m 31 december 2014 

 

(403.468) 

 

(396.400) 

Toegerekende rente op boedelschuld periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 1.261.517 1.168.772 

Boedel vermogensschuld per 31 december 2014 21.863.369 18.064.884 

   

- Aandeel AOV/AWW-uitkeringen “AUA-jaren” 01/01/2015 - 31/12/2015 c)  - (2.611.835) 

- Uitvoeringskosten Aruba-jaren 2015 b) - (156.710) 

- Betalingen d) (1.816.533) − 

 20.046.836 15.296.339 

Toegerekende rente op overdracht boedelvordering FZOG over de periode 1 januari 

2015 t/m 31 december 2015 

 

165.328 

 

162.432 

Toegerekende rente op boedelschuld periode 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 (511.982) (433.917) 

Boedel vermogensschuld per 31 december 2015 19.700.182 15.024.854 

     

- Overname boedelschuld Cessantiafonds per 01/01/2016  3.579.788 1.710.626 

- Aandeel AOV/AWW-uitkeringen “AUA-jaren” 01/01/2016 - 31/12/2016 c)  - (2.457.217) 

- Uitvoeringskosten Aruba-jaren 2016 b) - (147.433) 

- Betalingen d) (8.026.588) − 

 15.253.382 14.130.830 

Toegerekende rente op overdracht boedelvordering FZOG over de periode 1 januari 

2016 t/m 31 december 2016 

 

(535.574) 

 

(526.192) 

Toegerekende rente op boedelschuld periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 1.343.130 1.350.695 

Boedel vermogensschuld per 31 december 2016 16.060.938 14.955.333 
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Te betalen aan Nederland (inz. BES-eilanden) en Sint Maarten n.a.v. boedelscheiding 

(vervolg) 

   

BES 

(RCN) 

Sint Maarten 

(UOSZV) 

     

Boedel vermogensschuld per 31 december 2016 16.060.938 14.955.333 

     

- Aandeel AOV/AWW-uitkeringen “AUA-jaren” 01/01/2017- 31/12/2017 c)  - (2.216.727) 

- Uitvoeringskosten Aruba-jaren 2017 b) - (133.004) 

- Betalingen d) (5.170.000) − 

 10.890.938 12.605.602 

Toegerekende rente op overdracht boedelvordering FZOG over de periode 1 januari 

2017 t/m 31 december 2017 

 

(491.154) 

 

(1.183.266) 

Toegerekende rente op boedelschuld periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 1.722.569 2.753.144 

Boedel vermogensschuld per 31 december 2017 12.122.353 14.175.480 

     

- Aandeel AOV/AWW-uitkeringen “AUA-jaren” 01/01/2018- 31/12/2018 c)  - (1.971.539) 

- Uitvoeringskosten Aruba-jaren 2018 b) - (118.292) 

- Betalingen d) (5.170.000) − 

 6.952.353 12.085.649 

Toegerekende rente op overdracht boedelvordering FZOG over de periode 1 januari 

2018 t/m 31 december 2018 

 

316.002 

 

761.296 

Toegerekende rente op boedelschuld periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 (832.182) (1.624.316) 

Boedel vermogensschuld per 31 december 2018 6.436.173 11.222.629 

     
 Kortlopend deel boedelschuld 6.436.173 11.222.629 

     

 
a)  Voor het FZOG N.A. was per 9 oktober 2010 sprake van een geaccumuleerd tekort van ca. NAƒ.57,5 mln. opgenomen onder het 

eigen vermogen. Het tekort is via de vereffenaar neergelegd bij het voormalige Land de Nederlandse Antillen voor aanzuivering. 

De hieruit voortvloeiende vordering op de Vereffenaar is met de splitsing van FZOG N.A. per 10 oktober 2010 in overeenstemming 

met de Onderlinge regeling aan de rechtsopvolgers toegerekend. Het aandeel van FZOG Curaçao bedroeg ca. NAƒ.41,3 mln., terwijl 

het aandeel van de rechtsopvolger voor de BES-eilanden ca. NAƒ.6,5 mln. was en van Sint Maarten ca. NAƒ.9,7 mln. Het aandeel 

van Curaçao werd in het vermogen van de SVB verwerkt en in 2013 via de per 1 februari 2013 ingestelde Schommelfonds Sociale 

Verzekeringen gesaldeerd, terwijl het aandeel van de eilanden verrekend werd met de boedelschuld van de SVB aan de eilanden. 

Per 1 februari was de vordering inclusief mutaties uit hoofde van ten behoeve van de eilanden betaalde uitvoeringskosten, 

vergoeding voor dienstverlening, toegerekende rente op boedelvordering NAƒ.8.898.800 voor BES(RCN) en NAƒ.8.742.917 voor 

Sint Maarten. Hierop werd over de periode 2013 en 2014 dezelfde renteberekening en percentage toegepast als op de boedelschuld. 
 

b) Conform een in februari 2015 getekend "Slot afspraken" zullen de uitvoeringsorganen van Sint Maarten en BES, SVB Curaçao een 

bijdrage in de uitvoeringskosten gerelateerd aan de AOV/AWW-uitkeringen “AUA-jaren”, ad 6% over het aan hun toe te rekenen 

aandeel vergoeden. Deze bedragen zijn in 2014 verwerkt in de vermogensschuld met uitzondering van BES die haar aandeel in 

2014 heeft afgekocht (zie bestemmingsreserve voor meer informatie). 

c) Het aandeel van Nederland in de betaalde Aruba-jaren tot en met het jaar 2013 werd ineens verrekend met de boedelschuld in het 

jaar 2014. De bijdrage van Nederland aan de lasten in verband met de Aruba-jaren AOV vanaf 1 januari 2014 worden verrekend 

door het aandeel van Nederland in de per 1 januari 2014 geraamde huidige waarde van de toekomstige AOV-uitkeringen, verhoogd 

met een risico marge van 0,6%. Deze werd per 1 januari 2014 in mindering gebracht op het aan Nederland toekomend aandeel uit 

de boedelverdeling Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen, zijnde een bedrag van NAƒ.26.083.683 
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d) In de 'Nadere afspraken boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen, Cessantiafonds en Fonds Ziektekosten 

Overheidsgepensioneerden' is vastgelegd dat het totaalsaldo van het door Nederland uit de boedelverdeling te ontvangen bedrag 

op een door Nederland na overleg met Sociale Verzekeringsbank Curaçao te bepalen tijdstip wordt overgemaakt. In juli 2015 

werd het volgende betaalschema overeengekomen, dit is inclusief de boedelschuld van het Cessantiafonds ad. NAƒ.3.315.507:  

 
 

 

 

 

 

  

Het aan Nederland (t.a.v. het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verschuldigde bedrag wordt vermeerderd met de 

rente over de periode tot aan de 1ste dag van de maand van daadwerkelijke storting, waarbij de gehanteerde rente gelijk is aan het 

(per verslagjaar van de Sociale Verzekeringsbank Curaçao bepaalde) rendement dat de Sociale Verzekeringsbank Curaçao in het 

betreffende tijdvak op de lopende beleggingsportefeuille heeft gehaald. 

(23) Overige schulden en overlopende passiva  

De overige schulden en overlopende passiva zijn als volgt te specificeren: 

   31 december 2018 31 december 2017 
(in Antilliaanse guldens)     

     

Te betalen bedrijfskosten 1.545.581 2.171.182 

Reservering andere personeelsverplichtingen 2.148.032 2.044.872 

Af te dragen ingehouden loonbelasting en sociale lasten SVB-personeel 1.535.819 1.337.400 

Af te dragen ingehouden loonbelasting en sociale lasten ZV/OV 28.806 40.265 

Af te dragen AVBZ-premies op AOV/AWW-uitkeringen 424.222 430.888 

Af te dragen Loonbelasting op AOV/AWW-uitkeringen 5.443.521 ̶ 

Nader te verwerken premie-ontvangsten ZV/OV en AOV/AWW 1.136.720 988.364 

Nader te verwerken terugstortingen pensioenuitkeringen en inhoudingen 

ten behoeve van derden op pensioenuitkeringen 

 

1.172.245 

 

829.357 

Rekening-courant Dienst Werk & Inkomen inz. overheidsbijdrage penshonado’s 83.325 814.495 

Voorgeschoten bedrag door Girobank N.V. ten behoeve van pensioenbetaling 

januari 2018 

 

̶ 

 

4.236.966 

Reservering nog te betalen bijdrage aan zorgopleidingen  5.548.333 5.268.333 

Ten onrechte ontvangen bedragen 1.725.434 1.725.434 

Uit te zoeken verschillen AOV/AWW-pensioen betalingen 486.822 1.771.416 

Te veel ontvangen Landsbijdrage Ambtenarenfonds 3.124.292 3.124.292 

Vooruit ontvangen van het Land om door te betalen aan AOV-gepensioneerden 

als tegemoetkoming AOV-korting bij overgangsregeling  

 

1.041.494 

 

7.183.866 

Overige 799.744 831.238 

   26.244.390 32.798.368 

     

jaar  Uiterste betaaldatum  Bedrag (NAƒ.) 

2015  1 oktober 2015  1.816.533 

2016  15 januari 2016  7.000.000 

2017  15 januari 2017  5.170.000 

2018  15 januari 2018  5.170.000 

2019  15 januari 2019  5.170.000 
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(24) Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Inbreng AVBZ-fonds  

Met de invoering van de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten is de uitvoering van de Algemene Verzekering 

Bijzondere Ziektekosten met ingang van 1 februari 2013 bij SVB ondergebracht. In de Landsverordening Basisverzekering 

Ziektekosten zijn geen details opgenomen omtrent welk deel van het vermogen van het Algemene Fonds Bijzondere 

Ziektekosten aan Fonds BVZ.  

Als gevolg van het ontbreken van een goedgekeurde overdrachtsbalans per 31 januari 2013 is geen uitsluitsel over de 

definitieve inbreng vanuit het AVBZ-fonds in SVB. Het is niet uitgesloten dat op de opgenomen waarden per 31 januari 

2013 nog aanpassingen volgen.  

Onderdeel van de afwikkeling van het AVBZ-fonds is een vordering van NAƒ. 9.793.082 op Uitvoeringsorgaan SZV van 

Sint Maarten. Aangezien de vordering slechts voorwaardelijk is erkend door de Minister van Financiën van Sint Maarten, 

is deze vordering toegelicht als niet in de balans opgenomen recht, dat in de toekomst mogelijk kan leiden tot een 

toevoeging van het inbrengvermogen van het AVBZ-fonds.  

Claim SEHOS   

Het SEHOS heeft bezwaar aangetekend tegen de (door de overheid in 2018 verhoogde) budgetten 2016, 2017 en 2018/2019. 

Een viertal juridische procedures hieromtrent zijn ten tijde van het schrijven van dit verslag nog niet afgerond. Het SEHOS 

stelt meer kosten te maken dan het vastgestelde budget en wil deze meerkosten afwentelen op de SVB. Belang van de vier 

zaken is geschat op NAf.32.800.000 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECOMBINEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

OVER DE PERIODE 2018 

(25) Premiebaten 

De premiebaten zijn als volgt te specificeren: 

   2018 2017 
(in Antilliaanse guldens)     

     

Ziektefonds  20.511.197 20.628.612 

Ongevallenfonds  21.245.251 21.656.954 

Ouderdomsfonds  350.685.514 358.542.165 

Weduwen- en Wezenfonds  23.379.035 23.902.804 

Basisverzekering ziektekosten  286.488.705 283.559.367 

Fonds Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten 67.078.253 67.497.931 

   769.387.955 775.787.833 

     

 

Het premiepercentage voor het ZV-fonds bedroeg voor het jaar 2018 en 2017 voor de werkgevers 1,9%. De loongrens 

voor de ZV/OV-fondsen was in het kalenderjaar 2018 NAƒ.65.200,00 (2017: NAƒ.65.005,20). 

Het premiepercentage van het OV-fonds is afhankelijk van de gevarenklasse van de werkgever en varieert tussen 0,5% en 

5,0% 

Per 1 maart 2013 is de pensioenleeftijd verhoogd van 60 jaar tot 65 jaar en de premie AOV/AWW is verhoogd van 14% 

tot 16% (9,5% voor de werkgever en 6,5% voor de werknemer), waarbij de verhoging door de werkgevers gedragen zal 

worden. Indien het inkomen van een verzekerde meer bedraagt dan NAƒ.100.000 per jaar, wordt over het meerdere een 

premie van 1% geheven, te betalen door de verzekerde. Het premiepercentage voor de Weduwen- en Wezenverzekering 

hierin begrepen is 1% (werkgever en werknemer elk 0,5%). 

Per 1 januari 2015 bedraagt de inkomensafhankelijke premie 13,6% (werkgever minimaal 9,3%, werknemer 4,3%). Per 1 

november 2014 is een gliding scale ingevoerd voor personen met een jaarlijkse belastbare inkomen tussen NAƒ.12.000 en 

NAƒ.18.000, en is de premie-inkomensgrens verhoogd van NAƒ.100.000 naar NAƒ.150.000.  

De AVBZ-premie bedraagt 2%, waarvan de werkgever 0,5% bijdraagt. 
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(26) Vrijval geblokkeerde pensioenrechten en medische kosten 
Deze post is als volgt te specificeren: 

   2018 2017 
(in Antilliaanse guldens)     
     

Vrijval geblokkeerde pensioenrechten     

Vrijgevallen geblokkeerde pensioenrechten AOV  9.518.472 10.238.831 

Vrijgevallen geblokkeerde pensioenrechten AWW 2.204.212 1.975.148 

   11.722.684 12.213.979 

     

Vrijval te betalen loonderving ZV 1)  18.992.240 ̶ 

Vrijval te betalen loonderving OV 1)  3.091.760 ̶ 

  22.084.000 ̶ 

     

Vrijval gereserveerde medische kosten 2)  18.566.741 2.039.752 

     

 
1) In 2018 heeft de directie een analyse gedaan van de ouderdom van de uit te betalen loonderving, met als resultaat een 

vrijval van NAf.22.084.000. 

 
2)In 2018 is een te betalen post die dateert vanaf het boekjaar 2000 van ca. NAf.11.9 aan de toenmalige dienst 

Landslaboratorium vrijgevallen. Overigens zijn er diverse afboeking van gereserverde medische kosten aan verschillende 

zorgverleners. 

(27) Overige baten 
Deze post is als volgt te specificeren: 

(28) Uitkeringen 

Een overzicht van de uitkeringen, uitgesplitst per fonds, is als volgt: 

  2018 2017 
(in Antilliaanse guldens)      

      

Ziektefonds  21.844.772  25.905.406 

Ongevallenfonds  9.254.100  9.644.120 

Ouderdomsfonds  394.116.572  407.483.517 

Weduwen- en Wezenfonds  20.803.995  20.444.036 

Basisverzekering ziektekosten  527.883.907  506.888.190 

Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten 79.023.153  78.199.847 

  1.052.926.499  1.048.565.116 

      

   2018 2017 
(in Antilliaanse guldens)     

     

Opgevoerde vorderingen op AOV-pensioengerechtigden wegens teveel betaalde pensioenen 1.145.405 1.458.524 

Opgevoerde vorderingen op AWW-pensioengerechtigden wegens teveel betaalde pensioenen 152.775 32.399 

Diverse baten nagekomen verrekeningen boedelscheiding 118.292 133.004 

Aandeel voor dekking ZV-medische kosten in ontvangen ZV/OV-premies periode vóór 

februari 2013, toegerekend aan BVZ-fonds 

 

766.346 

 

1.671.307 

Overige baten 1.415.692 1.454.572 

 3.598.510 4.749.806 
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(29) 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 66 tot en met 66. Zie ook toelichting 34. 

(30) Medische kosten voorgaande jaren  

Deze post bestaat in 2018 voornamelijk uit NAf.4.000.000 budgetverhoging SEHOS met terugwerkende kracht 2016, 

conform de Ministeriële Beschikking, en de terugbetaling van exclusiviteitskorting en allergietesten aan de ADC. 

Overigens bestaat deze post in 2018 voornamelijk uit nagekomen medische uitzendingskosten van voorgaande jaren. 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECOMBINEERDE KASSTROOM UIT 

OPERATIONELE ACTIVITEITEN 

(31) Kasstroom uit operationele activiteiten 

Dit betreft een specificatie van de herleiding van het saldo “Overschot” tot negatieve kasstroom uit operationele activiteiten. 

 2018 2017 
(in Antilliaanse guldens)    

    

Overschot boekjaar  309.317 18.322.442 
    

Dotatie wettelijke reserve  5.676.122 2.142.000 

Afschrijving subsidie SGR-groep  783.334 783.334 

Afschrijvingskosten  991.238 1.132.045 

Afboeking vorderingen AOV  (1.135.137) (1.420.378) 

Aandeel AOV/AWW-uitkeringen “Aruba-jaren”  (1.971.539) (2.216.727) 

Dotatie voorziening duurtetoeslag personeel  6.596.245 992.736 

Dotatie voorziening gratificatie personeel  423.749 39.646 

Diverse baten boedelbalans  (118.292) (133.004) 

Rente boedelscheiding  (1.379.201) 2.801.294 

Koersresultaten beleggingen  10.355.784 (17.808.338) 

  20.222.303 (13.687.392) 
    

Veranderingen in het werkkapitaal:    

Afname/(toename) vordering uit hoofde van premieheffing 

ZV/OV, AOV/AWW, BVZ en AVBZ 

  

15.670.407 

 

(18.788.258) 

Toename nog te ontvangen Landsbijdrage Overheid  (13.883.332) (35.400.000) 

(Toename)/afname rekening-courant Ontvanger Land 

Curaçao 

 (18.893.179) 1.494.654 

(Toename)/afname vooruitbetaalde uitkeringen  (14.224.868) 4.497.775 

Afname/(toename) te vorderen rente beleggingen, overige 

vorderingen en overlopende activa 

  

1.452.078 

 

(1.992.222) 

Toename/(afname) geblokkeerde pensioenrechten  2.444.790 (56.337) 

(Afname)/toename te betalen uitkeringen  (79.325.699) 40.393.162 

Betaling duurtetoeslag en VUT  (1.134.623) (1.127.938) 

Toename overige schulden en overlopende passiva  (9.407.235) (358.919) 

  (117.301.661) (11.338.083) 

    

Kasstroom uit operationele activiteiten  (96.770.041) (6.703.033) 
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UITSPLITSING GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (ACTIVA) 

  

Sociale Verzekeringsbank 

(SVB) 

Schommelfondsen Sociale 

Verzekeringen (SSV) 

 

Fonds Ziekteverzekering (ZV) 

Fonds Ongevallenverzekering 

(OV) 

Fonds Algemene 

Ouderdomsverzekering 

(AOV) 

Fonds Weduwen- 

Wezenverzekering (AWW) 

 

Fonds Basisverzekering 

Ziektekosten (BVZ) 

Fonds Algemene Verzekering 

Bijzondere Ziektekosten 

(AVBZ) 

 

Eliminaties 

 

Gecombineerd 

 (in Antilliaanse guldens) Toel. 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 

                      

VASTE ACTIVA                      

Immateriële vaste activa 2  ̶  ̶  ̶  ̶ 38.702 107.293  ̶  ̶ 45.404 68.144  ̶  ̶ 28.067 46.805  ̶  ̶  ̶  ̶ 112.173 222.242 

Materiële vaste activa 3 13.630.912 13.938.789  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ − −  ̶  ̶  ̶  ̶ 13.630.912 13.938.789 

  13.630.912 13.938.789  ̶  ̶ 38.702 107.293  ̶  ̶ 45.404 68.144  ̶  ̶ 28.067 46.805  ̶  ̶  ̶  ̶ 13.743.085 14.161.031 

Financiële vaste activa                      

Vooruit betaalde subsidie SGR-groep 4  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 20.366.667 21.150.000  ̶  ̶ 20.366.667 21.150.000 

Beleggingen 5 110.639.894 174.173.890  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 350.000 350.000  ̶  ̶  ̶  ̶ 110.989.894 174.523.890 

  110.639.894 174.173.890  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 350.000 350.000 20.366.667 21.150.000  ̶  ̶ 131.356.561 195.673.890 

                      

  124.270.806 188.112.679  ̶  ̶ 38.702 107.293  ̶  ̶ 45.404 68.144  ̶  ̶ 378.067 396.805 20.366.667 21.150.000  ̶  ̶ 145.099.646 209.834.921 

VLOTTENDE ACTIVA                      

                      

Vorderingen                      

Vordering op SVB  249.065.608 207.842.526 64.374.204 64.064.887  ̶  ̶ 1.576.000 1.514.000 18.404.762 39.784.445 5.104.843 6.353.919 49.421.572 72.783.327  ̶  ̶ (387.946.989) (392.343.104) − − 

Vordering uhv premieheffing 6  ̶  ̶  ̶  ̶ 4.197.487 5.346.805  ̶  ̶ 34.418.143 42.791.696  ̶  ̶ 28.808.750 34.371.246 7.016.677 7.601.717  ̶  ̶ 74.441.057 90.111.464 

Vordering op Vereffenaar Nederlandse  

Antillen uit hoofde premieheffing  

7 

9  ̶  ̶  ̶  ̶ 4.090.246 4.090.246  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 4.090.246 4.090.246 

Vorderingen op pensioengerechtigden 8  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 2.635.466 2.258.510 184.103 134.304  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 2.819.569 2.392.814 

Nog te ontvangen Landsbijdrage Overheid   ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 49.283.332 35.400.000  ̶  ̶  ̶  ̶ 49.283.332 35.400.000 

Rekening-courant Ontvanger Land Curaçao 9  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 28.430.221 4.632.680  ̶  ̶ 15.246.586 20.266.396 5.784.405 5.668.957  ̶  ̶ 49.461.212 30.568.033 

Rekening-courant BZV 10 2.550.648 2.550.648  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 1.658.936 1.658.936  ̶  ̶ (30.935) (30.935) 4.178.649 4.178.649 

Rekening-courant Cessantiafonds  10 2.336.674 1.925.880  ̶  ̶ (1.236.213) (1.261.519)  ̶  ̶ (862.129)  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 238.332 664.361 

Vooruitbetaalde uitkeringen 11  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 22.273.950 7.778.327 1.267.963 266.680 1.375.522 2.502.189 167.032 312.403  ̶  ̶ 25.084.467 10.859.599 

Rente beleggingen  33.177 3.723.763  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 42.000 489.275 1.815.727  ̶  ̶ 522.452 5.581.490 

Overige vorderingen 12 1.805.583 1.535.166  ̶  ̶ 27.517 27.639  ̶  ̶ 3.020.633 1.568.667  ̶  ̶ 15.682.801 12.745.428 1.054.547 2.109.093  ̶  ̶ 21.591.081 17.985.993 

  255.791.690 217.577.983 64.374.204 64.064.887 7.079.037 8.203.171 1.576.000 1.514.000 108.321.046 98.814.325 6.556.909 6.754.903 161.477.499 179.769.522 14.511.936 17.507.897 (387.977.924) (392.374.039) 231.710.397 201.832.649 

                      

Liquide middelen 13 31.748.567 14.766.914  ̶  ̶ 1.935.182 9.146.363  ̶  ̶ 9.180.035 62.179.744  ̶  ̶ 13.567.177 19.430.939 7.567.735 7.732.658  ̶  ̶ 63.998.696 113.256.618 

                      

  287.540.257 232.344.897 64.374.204 64.064.887 9.014.219 17.349.534 1.576.000 1.514.000 117.501.081 160.994.069 6.556.909 6.754.903 175.044.676 199.200.461 22.079.671 25.240.555 (387.977.924) (392.374.039) 295.709.093 315.089.267 

                      

  411.811.063 420.457.576 64.374.204 64.064.887 9.052.921 17.456.827 1.576.000 1.514.000 117.546.485 161.062.213 6.556.909 6.754.903 175.422.743 199.597.266 42.446.338 46.390.555 (387.977.924) (392.374.039) 440.808.739 524.924.188 
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UITSPLITSING GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (PASSIVA) 

  

Sociale Verzekeringsbank 

(SVB) 

Schommelfondsen Sociale 

Verzekeringen (SSV) 

 

Fonds Ziekteverzekering (ZV) 

Fonds Ongevallenverzekering 

(OV) 

Fonds Algemene 

Ouderdomsverzekering 

(AOV) 

Fonds Weduwen- 

Wezenverzekering (AWW) 

 

Fonds Basisverzekering 

Ziektekosten (BVZ) 

Fonds Algemene Verzekering 

Bijzondere Ziektekosten 

(AVBZ) 

 

Eliminaties Gecombineerd 

 (in Antilliaanse guldens) Toel. 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 

                      

PASSIVA                      

                      

Ten behoeve van de fondsen beheerde 

vermogens 

 

14 

                    

Wettelijke reserves   ̶  ̶  ̶  ̶ 4.394.000 2.934.878 1.576.000 1.514.000 56.956.320 56.956.320 3.544.000 3.469.000 87.651.000 83.571.000 13.753.000 13.753.000  ̶   ̶ 167.874.320 162.198.198 

Bestemmingsreserve   ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 21.688.203 22.431.145  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶   ̶ 21.688.203 22.431.145 

Nog te dekken tekorten door Vereffenaar Land 

Nederlandse Antillen 

 

 ̶  ̶  ̶  ̶ (44.537.524) (44.537.524)  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶   ̶ (44.537.524) (44.537.524) 

Nog te dekken tekorten door Vereffenaar Land 

Nederlandse Antillen inzake FZOG 

  

 ̶ 

 

 ̶ 

 

 ̶ 

 

 ̶ 

 

 ̶ 

 

 ̶ 

 

 ̶ 

 

 ̶ 

 

 ̶ 

 

 ̶ 

 

 ̶ 

 

 ̶ (35.922.107) (35.922.107)  ̶  ̶  ̶   ̶ (35.922.107) (35.922.107) 

Schommelfondsen   ̶  ̶ 64.374.204 64.064.887  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶   ̶ 64.374.204 64.064.887 

   ̶  ̶ 64.374.204 64.064.887 (40.143.524) (41.602.646) 1.576.000 1.514.000 78.644.523 79.387.465 3.544.000 3.469.000 51.728.893 47.648.893 13.753.000 13.753.000  ̶   ̶ 173.477.096 168.234.599 

                      

Langlopende schulden                       

Verplichting uit hoofde van lening SGR-Groep 15  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 18.749.851 20.162.017  ̶   ̶ 18.749.851 20.162.017 

Lening Algemeen Pensioenfonds Curaçao 16  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 13.666.668 15.887.386  ̶  ̶  ̶   ̶ 13.666.668 15.887.386 

Te betalen aan Nederland n.a.v. 

boedelscheiding 

 

22  ̶ 6.952.353 ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶   ̶   ̶ 6.952.353 

  ̶ 6.952.353  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 13.666.668 15.887.386 18.749.851 20.162.017  ̶   ̶ 32.416.519 43.001.756 

Voorzieningen                       

Voorziening duurtetoeslag en VUT APC 17 26.710.988 21.249.366  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶   ̶ 26.710.988 21.249.366 

Voorziening jubileum gratificatie personeel 18 3.060.762 2.637.013  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶   ̶ 3.060.762 2.637.013 

  29.771.750 23.886.379  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶   ̶ 29.771.750 23.886.379 

                      

Kortlopende schulden                      

Schulden aan beherende fondsen  352.420.407 369.003.143  ̶  ̶ 13.345.124 1.411.114  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 13.932.441 11.132.440 8.249.017 10.796.407 (387.946.989) (392.343.104)   ̶   ̶

Uitkeringen 19  ̶  ̶  ̶  ̶ 24.930.708 46.821.809  ̶  ̶ 10.585.202 44.686.579 144.803 138.338 82.553.021 105.886.699 264.363 270.371  ̶   ̶ 118.478.097 197.803.796 

Geblokkeerde pensioenrechten 20  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 19.045.020 16.322.644 2.820.950 3.098.536  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶   ̶ 21.865.970 19.421.180 

Vooruit ontvangen premiebijdrage Land 

Curaçao  

 

21  ̶  ̶  ̶  ̶ 10.682.522 10.682.522  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶   ̶ 10.682.522 10.682.522 

Te betalen aan Nederland n.a.v. 

boedelscheiding 

 

22 6.436.173 5.170.000  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶   ̶ 6.436.173 5.170.000 

Te betalen aan St. Maarten n.a.v. 

boedelscheiding 

 

22 11.222.629 14.175.480  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶   ̶ 11.222.629 14.175.480 

Rekening-courant Overheidsfondsen 10 6.749.220 (4.256.967)  ̶  ̶ (8.772) (198.240)  ̶  ̶  ̶ 5.000.000  ̶  ̶ (18.869) 5.839.208  ̶ 20.376  ̶   ̶ 6.721.579 6.404.377 

Rekening-courant BZV 10  ̶  ̶  ̶  ̶ 30.935 30.935  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ (30.935) (30.935)   ̶   ̶

Kortlopend gedeelte verplichting uit hoofde 

van lening SGR-groep 

 

15  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 1.271.296 1.210.426  ̶   ̶ 1.271.296 1.210.426 

Kortlopend gedeelte lening Algemeen 

Pensioenfonds Curaçao 

 

16  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 2.220.718 2.135.305  ̶  ̶  ̶   ̶ 2.220.718 2.135.305 

Overige schulden en overlopende passiva  

23 5.210.884 5.527.188  ̶  ̶ 215.928 311.333  ̶  ̶ 9.271.740 15.665.525 47.156 49.029 11.339.871 11.067.335 158.811 177.958  ̶   ̶ 26.244.390 32.798.368 

  382.039.313 389.618.844  ̶  ̶ 49.196.445 59.059.473  ̶  ̶ 38.901.962 81.674.748 3.012.909 3.285.903 110.027.182 136.060.987 9.943.487 12.475.538 (387.977.924) (392.374.039) 205.143.374 289.801.454 

                      

  411.811.063 420.457.576 64.374.204 64.064.887 9.052.921 17.456.827 1.576.000 1.514.000 117.546.485 161.062.213 6.556.909 6.754.903 175.422.743 199.597.266 42.446.338 46.390.555 (387.977.924) (392.374.039) 440.808.739 524.924.188 
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UITSPLITSING GECOMBINEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

  

Sociale Verzekeringsbank 

(SVB) 

Schommelfondsen Sociale 

Verzekeringen (SSV) 

 

Fonds Ziekteverzekering 

(ZV) 

Fonds Ongevallenverzekering 

(OV) 

Fonds Algemene 

Ouderdomsverzekering 

(AOV) 

Fonds Weduwen- 

Wezenverzekering (AWW) 

 

Fonds Basisverzekering 

Ziektekosten (BVZ) 

Fonds Algemene Verzekering 

Bijzondere Ziektekosten 

(AVBZ) 

 

Eliminaties 

 

Gecombineerd 

 (in Antilliaanse guldens) Toel. 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 

                      

Baten                      

Premiebaten 25,32 ̶ ̶ ̶ ̶ 20.511.197 20.628.612 21.245.251 21.656.954 350.685.514 358.542.165 23.379.035 23.902.804 286.488.705 283.559.367 67.078.253 67.497.931 ̶ ̶ 769.387.955 775.787.833 

Bijdrage geïndiceerde gepensioneerden  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 4.312.810 4.252.901   4.312.810 4.252.901 

Landsbijdrage 33 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 15.000.000 30.000.000 ̶ ̶ 276.300.000 264.300.000 2.499.996 2.500.000 ̶ ̶ 293.799.996 296.800.000 

Boetes en vergoeding dwangschriften   ̶ ̶ ̶ ̶ 171.846 191.923 103.918 91.252 1.187.587 1.177.980 79.172 78.532 803.138 816.786 436.616 579.413 ̶ ̶ 2.782.277 2.935.886 

  ̶ ̶ ̶ ̶ 20.683.043 20.820.535 21.349.169 21.748.206 366.873.101 389.720.145 23.458.207 23.981.336 563.591.843 548.676.153 74.327.675 74.830.245 ̶ ̶ 1.070.283.038 1.079.776.620 

Vrijval gereserveerde pensioenrechten  26 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 9.518.472 10.238.831 2.204.212 1.975.147 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 11.722.684 12.213.979 

Vrijval te betalen loonderving 26 ̶ ̶ ̶ ̶ 18.992.240 ̶ 3.091.760 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 22.084.000 ̶ 

Vrijval gereserveerde medische kosten  26 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 18.566.741 2.039.752 ̶ ̶ ̶ ̶ 18.566.741 2.039.752 

Overige baten/(lasten)  27 ̶ ̶ ̶ ̶ 1.079.912 607.192 67.410 78.590 1.250.765 1.703.294 158.936 39.633 1.015.403 2.292.135 26.084 28.962 ̶ ̶ 3.598.510 4.749.806 

  ̶ ̶ ̶ ̶ 40.755.195 21.427.727 24.508.339 21.826.796 377.642.338 401.662.270 25.821.355 25.996.117 583.173.987 553.008.040 74.353.759 74.859.207 ̶ ̶ 1.126.254.973 1.098.780.157 

Lasten                      

Uitkeringen 28 ̶ ̶ ̶ ̶ 21.844.772 25.905.406 9.254.100 9.644.120 394.116.572 407.483.517 20.803.995 20.444.036 527.883.907 506.888.190 79.023.153 78.199.847 ̶ ̶ 1.052.926.499 1.048.565.116 

Administratiekosten 29,34 ̶ ̶ ̶ ̶ 6.921.953 6.827.747 7.186.920 7.088.440 9.272.078 9.002.280 617.941 592.297 16.202.611 15.667.449 2.790.726 2.613.983 ̶ ̶ 42.992.229 41.792.196 

Dotatie voorziening duurtetoeslag 17 ̶ ̶ ̶ ̶ 1.070.571 162.213 1.111.467 168.368 1.373.338 213.339 91.688 14.196 2.519.106 372.574 430.075 62.046 ̶ ̶ 6.596.245 992.736 

Dotatie voorziening jubileum gratificatie 

personeel 

 

18 ̶ ̶ ̶ ̶ 68.774 6.478 71.402 6.724 88.225 8.520 5.890 567 

 

161.830 

 

14.879 27.628 2.478 ̶ ̶ 423.749 39.646 

Medische kosten uit hoofde van tariefsaanpassingen 

voorgaande jaren  

 

30 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 7.196.984 1.410.334 ̶ ̶ ̶ ̶ 7.196.984 1.410.334 

Bijdrage aan Zorgopleidingen  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1.000.000 1.000.000 ̶ ̶ ̶ ̶ 1.000.000 1.000.000 

Overige lasten/(baten)  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 146.197 73.456 23.898 (19.279) (62.142) 28.525 96.681 169.681 ̶ ̶ 204.634 252.383 

  ̶ ̶ ̶ ̶ 29.906.070 32.901.844 17.623.889 16.907.652 404.996.410 416.781.112 21.543.412 21.031.817 554.902.296 525.381.951 82.368.263 81.048.035 ̶ ̶ 1.111.340.340 1.094.052.411 

                      

Financieringsbaten                       

Opbrengst /(verlies) beleggingen 35 ̶ ̶ ̶ ̶ (1.572.702) 3.111.645 (1.632.780) 3.229.712 (2.017.477) 4.092.365 (134.692) 272.317 (3.700.645) 7.167.881 (631.794) 1.190.195 ̶ ̶ (9.690.090) 19.064.115 

Rentebaten/(-lasten) schulden boedelscheiding 22,35 ̶ ̶ ̶ ̶ 721.106 (1.239.708) 748.739 (1.286.750) 924.988 (1.629.237) 61.666 (108.414) (1.077.298) 1.462.815 ̶ ̶ ̶ ̶ 1.379.201 (2.801.294) 

Overige financieringsbaten en  

(-lasten) 

 

35 ̶ ̶ ̶ ̶ (4.917) (7.572) (5.106) (7.862) 98.005 261.972 6.599 17.465 (711.066) (791.058) (1.820) 930 ̶ ̶ (618.305) (526.125) 

  ̶ ̶ ̶ ̶ (856.513) 1.864.365 (889.147) 1.935.100 (994.484) 2.725.100 (66.427) 181.368 (5.489.009) 7.839.638 (633.614) 1.191.125 ̶ ̶ (8.929.194) 15.736.696 

Dotatie aan wettelijke reserve 
 

14 ̶ ̶ ̶ ̶ (1.459.122) ̶ (62.000) (146.000) ̶ ̶ (75.000) (78.000) (4.080.000) (1.918.000) ̶ ̶ ̶ ̶ (5.676.122) (2.142.000) 

Overschot/(Tekort) na bestemming  ̶ ̶ ̶ ̶ 8.533.490 (9.609.752) 5.933.303 6.708.244 (28.348.556) (12.393.742) 4.136.516 5.067.668 18.702.682 33.547.727 (8.648.118) (4.997.703) ̶ ̶ 309.317 18.322.442 

Dekking ten laste/(Overboeking naar) 

schommelfonds 

 

̶ ̶ ̶ ̶ (8.533.490) 9.609.752 (5.933.303) (6.708.244) 28.348.556 12.393.742 (4.136.516) (5.067.668) (18.702.682) (33.547.727) 8.648.118 4.997.703 ̶ ̶ 

(309.317) 

 (18.322.442) 

  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
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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. 

(32) Premiebaten 

De premiebaten uit hoofde van ZV en OV over 2017 en 2018 zijn naar rato van de respectievelijke premieheffing 

percentages over de beide fondsen verdeeld. Premies over de periode vanaf februari 2013 wordt verdeeld 49,06% voor de 

ZV en 50,94% voor de OV. Dit in verband met de wijziging van de ZV-premie van 10,4% naar 1,9% vanaf februari 2013. 

Het AOV-premiepercentage geldig voor het jaar 2017 en 2018 was 15%, en het AWW-premiepercentage was 1% voor 

2017 en 2018. 

De loongrens is vanaf 1 maart 2013 NAƒ.100.000 en is ongewijzigd voor 2017 en 2018. Tevens geldt dat indien het 

inkomen van een verzekerde meer bedraagt dan NAƒ.100.000 per jaar, over het meerdere een premie van 1% wordt 

geheven, te betalen door de verzekerde. 

Ingaande februari 2013 is de nieuwe LV Basisverzekering ziektekosten in werking getreden. Conform artikel 6.2, lid 1, 

bestaan de middelen van het fonds uit: 

a. een inkomensafhankelijke premie te betalen door verzekerden; 

b. een nominale premie te betalen door verzekerden; 

c. jaarlijks door het Land te verstrekken bijdragen; 

d. overige inkomsten. 

Vanaf 1 oktober 2014 bedraagt het premiepercentage voor gepensioneerden 6,5%.  Ingaande 1 januari 2015 werd de 

inkomensafhankelijke premie verhoogd naar 13,6% (werkgevers minimaal 9,3%, werknemers 4,3%) van het belastbaar 

inkomen. Daarnaast is per 1 november 2014 een gliding scale ingevoerd voor personen met een jaarlijkse belastbare 

inkomen tussen NAƒ.12.000 en NAƒ.18.000. De gliding scale geeft een korting op de premie tussen de 0,6% en 3,8%.  

Indien in enig jaar het inkomen meer bedraagt dan NAƒ.100.000 op jaarbasis, dan is voor dat jaar over het meerdere een 

inkomensafhankelijke premie verschuldigd. 

De AVBZ-premie bedraagt 2%, waarvan de werkgever 0,5% bijdraagt. 
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(33) Landsbijdrage.  

Aangezien de premie-inkomsten op grond van de LV BVZ niet toereikend zijn, is bij de totstandkoming van de 

Landsverordening vooraf vastgesteld dat het Land een bijdrage moet leveren ter dekking van de kosten verband houdend 

met de uitvoering van de Basisverzekering ziektekosten. De hoogte van de landsbijdrage wordt vastgesteld in de jaarlijkse 

landsbegroting en wordt in principe maandelijks bij vooruitbetaling voldaan. Voor het verslagjaar 2018 werd dit 

vastgesteld op NAƒ.276.300.000 (2017: NAƒ.264.300.000). 

Vanaf 2016 ontvangt de SVB ook een Landsbijdrage ten behoeve van het AOV-fonds en het AVBZ-fonds. 

 2018 2017 
(in Antilliaanse guldens)   

   
Ouderdomsfonds 15.000.000 30.000.000 

Basisverzekering ziektekosten 276.300.000 264.300.000 

Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten 2.499.996 2.500.000 

    

 293.799.996 296.800.000 

   

 

(34) Administratiekosten 

De administratiekosten zijn als volgt opgebouwd: 

  2018 2017 
(in Antilliaanse guldens)     

       

Personeelskosten     

Lonen en salarissen 27.973.925  26.786.355  

Sociale lasten 4.653.082  4.547.668  

Pensioenlasten 4.140.258  3.732.816  

Overige personeelskosten 377.727  397.297  

  37.144.992  35.464.136 

     

Overige beheerskosten     

Huisvestingskosten 1.737.718  1.655.851  
Algemene kosten 3.749.099  4.137.785  

Afschrijvingen 991.238  1.132.045  

  6.478.055  6.925.681 

  43.623.047  42.289.817 

     

Doorberekend beheersvergoeding aan 

Overheidsziektekosten regeling voor 

ambtenaren en gelijkgestelden    

  

(221.227) 

  

(196.737) 

Doorberekend aan Cessantiafonds  (409.591)  (400.884) 

     

Totaal   42.992.229  41.792.196 

       

 

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. 
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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 en BVZ en AVBZ verdeeld. Vervolgens zijn de salariskosten over ZV en 

OV, AOV en AWW verdeeld naar rato van de premieverdeling van de desbetreffende fondsen. 

Doorberekening van de administratiekosten aan de diverse fondsen 

De kosten zijn als volgt aan de diverse fondsen toegerekend: 

 2018 2017 
(in Antilliaanse guldens)   

   

Ziektefonds 6.921.953 6.827.747 

Ongevallenfonds 7.186.920 7.088.440 

Ouderdomsfonds 9.272.078 9.002.280 

Weduwen- en Wezenfonds 617.941 592.297 

Basisverzekering ziektekosten 16.202.611 15.667.449 

Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten 2.790.726 2.613.983 

   

 42.992.229 41.792.196 

   

Personele bezetting 

Het personeelsbestand per ultimo boekjaar bestond uit 293 werknemers, inclusief 6 tijdelijke krachten/contractanten, en 

ultimo boekjaar 2017 bestond deze uit 292 werknemers, inclusief 6 tijdelijke krachten/contractanten 

(35) Financieringsbaten/(lasten) 

Beleggingsresultaten 

Het gemiddeld rendement op de beleggingsportefeuille was voor de verslaggevingsperiode 2018 6,74% negatief (2017: 

10,76% positief). 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. 

Rentelasten schulden boedelscheiding 

Over de schuld van Nederland (BES) en Sint Maarten is interest vergoed gelijk aan het gemiddeld rendement behaald met 

de beleggingsportefeuille. 

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. 

Rentebaten/(-lasten) tussen fondsen 

Tussen de ZV-, OV-, AOV-, AWW-, BVZ en AVBZ-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.  
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(36) Verbonden partijen 

De Sociale Verzekeringsbank verricht transacties met de volgende verbonden partijen: 

• De rechtspersoon Land Curaçao;  

• Het Cessantiafonds; 

• De Stichting Bureau Ziektekostenverzekering (SBZV); 

• Overheidsziektekostenregelingen (Landsambtenaren en gelijkgestelden); 

• De Nederlands Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs; 

• Algemeen Pensioenfonds Curaçao. 

• Centrale Hypotheekbank 

(37) Gebeurtenissen na balansdatum 

Er waren geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum die nader toegelicht dienen te worden.  

 



 

Pagina 73 
 

 


