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DIRECTIEVERSLAG 
1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 
Het verslag van de Directie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt uitgebracht ter voldoening aan het bepaalde 
in artikel 16 van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (P.B. 1960, no. 154). Het beoogt verslag te geven van 
en inzicht te verschaffen in de werkzaamheden van de SVB. 

1.2 Rechtsgrond 
De SVB is als rechtspersoon ingesteld bij Landsverordening van 29 augustus 1960 (P.B. 1960, no. 154). 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: 

• Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering - P.B. 1960, no. 83; 
• Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering - P.B. 1965, no.194; 
• Landsverordening Ongevallenverzekering - P.B. 1966, no. 14; 
• Landsverordening Ziekteverzekering - P.B. 1966, no. 15; 
• Cessantia-Landsverordening - P.B. 1983, no. 85. 
 
 
Met Ingang van 1 mei 2005 is de SVB bij Landsverordening van 16 maart 2005 (P.B. 2005, no. 45) belast met de 
ziektekostenadministratie van het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG, P.B. 1975, no. 249).  

Daarnaast voert de SVB Curaçao vanaf 1 mei 2012 onderstaande taken uit voor het Land Curaçao: 

• Pro Pauper-regeling (PP) voor afhandeling van ziektekosten ingevolge de Verordening Bijstand kosten medische 
hulp ten behoeve van min- en onvermogenden (A.B. 1978, no. 39); 

• Regeling vergoeding behandeling- en verplegingskosten overheidsdienaren (P.B. 1986, no. 165) en daarmee 
gelijkgestelden; 

• Regeling Ziektekosten van verzekerden ondergebracht bij de Stichting Garantie Toegankelijkheid Zorg (S.G.T.Z.). 

Tot aan de overgang naar de SVB in mei van het jaar 2012 heeft de Stichting Bureau Ziektekosten Voorziening ("SBZV") 
de drie laatstgenoemde regelingen uitgevoerd. De overdracht van deze taken aan de SVB Curaçao is bekrachtigd met 
ondertekening van de "Uitvoeringsovereenkomst Cure-taken door SVB" tussen de Openbare rechtspersoon "het Land 
Curaçao", getekend door de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, de Minister van Financiën en de SVB. 

Het Cessantiafonds, het FZOG en de van de SBVZ overgenomen regelingen zijn niet opgenomen in de jaarrekening van 
de SVB. In de respectievelijke regelingen voor deze fondsen is bepaald dat deze fondsen een eigen jaarrekening dienen 
op te stellen. 

In bovengenoemde landsverordeningen cq. 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. 

1.3 Sociale Verzekeringen 
Uit het Ziektefonds (ZV) wordt ingevolge de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) aan de werknemers 
beneden de loongrens een tegemoetkoming verleend ter dekking van de geldelijke gevolgen vanwege een hem/haar 
overkomen ziekte (loonderving), en een vergoeding van de met de ziekte samenhangende kosten van geneeskundige 
behandeling en verpleging. Ingevolge de Landsverordening geldt de ziekteverzekering ook voor de gezinsleden van 
werknemers, gewezen werknemers en diens gezinsleden. In het jaar 2009 is met instemming van de Staten van de 
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Nederlandse Antillen en de Minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling, de 60-jarige leeftijdsgrens voor de 
uitsluiting van de verzekering van gewezen werknemers en gezinsleden geëlimineerd. Evenals werknemers blijven ook 
deze categorieën na hun 60-jarige leeftijd verzekerd.  

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

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

Uit het Weduwen- en wezenfonds (AWW) wordt overeenkomstig de bepalingen van de Landsverordening Algemene 
Weduwen- en Wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) een pensioen uitgekeerd aan de weduwe/weduwnaar zolang 
zij/hij nog geen 60 jaar oud is en aan de na het overlijden van een verzekerde persoon nagelaten kinderen tot aan de 
leeftijd van 15 jaar of tot aan de leeftijd van 25 jaar, het laatste indien er sprake is van studerende en/of lichamelijk c.q. 
geestelijk gebrekkige kinderen. 

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 droeg mevr. J. Scoop-Constancia tot 29 september 2012 
deze verantwoordelijkheid, waarna de heer S. Bodok MHA tot 31 december 2012 de verantwoordelijkheid droeg. Sinds 
31 december 2012 draagt de heer dr. B. Whiteman de verantwoordelijkheid. 

1.5 Raad van Toezicht en Advies  
Het toezicht op het beheer van de SVB en het geven van advies in zaken de SVB betreffende, is opgedragen aan de 
Raad van Toezicht en Advies. De Raad wordt benoemd door de Gouverneur voor de periode van drie jaar. 

De Raad wordt samengesteld door één vertegenwoordiger uit werknemerskring, één vertegenwoordiger uit 
werkgeverskring, vier vertegenwoordigers uit maatschappelijke groeperingen, anders dan uit werkgevers- en 
werknemerskring, en een voorzitter. 

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

• Dhr. R.J. Eleonora     Voorzitter 
• Mevr. L.E. Peternella-Pieters Kwiers   Secretaris 
• Dhr. E.V. Lotman      Lid 
• Dhr. R. Pichardo      Lid 
• Dhr. A. Meijer      Lid 

De Raad van Toezicht en Advies heeft in het verslagjaar 12 maal vergaderd, in het bijzijn van de directie van de SVB. De 
audit committee van de Raad van Toezicht en Advies heeft vergaderd met de externe accountants van KPMG. In die 
vergaderingen werd de jaarrekening en de voortgang van de interne controle werkzaamheden besproken. 

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

In het verslagjaar werd de functie van Algemeen Directeur bekleed door de heer drs. Philip J.T. Martis, die samen met 
adjunct-directeur drs. F.M.C. Simon en adjunct-directeur P.E. Tramm de directie van de SVB vormden. 
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1.7 Staatkundige structuur 
Met het intreden van de nieuwe staatkundige structuur per 10 oktober 2010 is de Sociale Verzekeringsbank van de 
Nederlandse Antillen (SVB) opgehouden 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 eenheden’. De 
boedelscheiding van de SVB Nederlandse Antillen is uitgewekt in respectievelijk de Onderlinge Regeling 
Boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen (Stct. 2010, 14724) en het Rijksbesluit Opvolging 
Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen (Stb. 2010, 361).  

 
2. ORGANISATIE 

2.1 Personele aspecten 
Het personeelsbestand van de SVB bestond per 31 december 2012 uit 312 personeelsleden (2011: 326), waarvan 26 
werknemers op contract c.q. tijdelijke basis (2011: 31). In het kader van de overname van de ziektekosten taken van 
het Bureau Ziektekosten Voorzieningen (BZV) door de SVB, is het (voormalig) personeel van het Bureau Ziektekosten 
Voorzieningen per 1 januari 2010 in dienst getreden van de SVB conform een sociaal statuut ondertekend door de 
directies van de SVB, het BZV en de vakbonden. In totaal waren er 74 personeelsleden (67 Curaçao en 7 Sint Maarten) 
overgenomen van het BZV. Aangezien de fysieke integratie van de werkzaamheden nog niet was afgerond en de taken 
formeel nog niet waren overgedragen aan de SVB, waren deze personeelsleden ter beschikking gesteld aan het BZV en 
belaste de SVB de personeelskosten door aan de BZV. 

Van het vaste bestand van personeelsleden per 31 december 2012 286 (2011: 295), was de onderverdeling 235 SVB 
(2011: 219), 42 werkzaam bij de in mei 2012 overgenomen ziektekostenregelingen van de voormalige BZV (2011: 67 ter 
beschikking gesteld aan de BZV) en 9 personeelsleden ter beschikking gesteld aan het Fonds Ziektekosten 
Overheidsgepensioneerden (FZOG) (2011: 9). Ingaande 1 mei 2012 zijn 12 medewerkers belast met de taken van het 
voormalig Bureau Ziektekosten Voorzieningen uit dienst getreden van de SVB. Deze gingen over naar de Stichting 
Bureau Ziektekosten Voorzieningen, die belast bleef met de uitvoering van de Algemene Verzekering Bijzonder 
Ziektekosten (AVBZ). 

Met de herschikking van de Cure-taken van het (voormalig) Bureau Ziektekosten Voorzieningen naar de SVB in 2012, is 
tevens de financiële dekking in de uitvoeringskosten van SVB verlaagd. Dit heeft het resultaat over 2012 nadelig 
beïnvloed tot een bedrag van NAf.1.473.783. Het nadeel is toegerekend aan de diverse fondsen als volgt. 

  2012 
(in Antilliaanse guldens)   
   
Ziektefonds  879.055 
Ongevallenfonds  166.816 
Ouderdomsfonds  397.347 
Weduwen- en Wezenfonds  30.565 
   
  1.473.783 
   

Met de introductie van de Basisverzekering Ziektekosten zal de financiële dekking vanaf februari 2013 verder verlaagd 
worden voor de taken die zijn overgenomen van het voormalige Bureau Ziektekosten Voorzieningen. Ook voor de 
uitvoering van taken voor FZOG zal SVB vanaf februari 2013 geen financiële dekking meer worden ontvangen en draagt 
SVB voortaan het volledige financiële risico over deze kosten.  
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Het verloop van de kosten en financiële dekking is als volgt: 

  2011 2012 
(in Antilliaanse guldens)    
    
BZV    
Beheerskosten  6.366.218 6.229.231 
Financiële dekking  (6.366.218) (4.755.448) 
Tekort  – 1.473.783 
    
FZOG    
Beheerskosten  1.230.614 1.104.658 
Financiële dekking  (1.230.614) (1.104.658) 
Tekort  – – 
    
    
Totaal tekort  – 1.473.783 
    

2.2 Huisvesting 
In 2012 zijn er door de overname van de CURE taken van de BZV diverse projecten gerealiseerd met name gericht op 
deze veranderingen. De plannen voor een nieuw gebouw zijn tijdelijk aangehouden. Er is gekozen om de 
huisvestingsproblemen voorlopig op te lossen door een gebouw te huren, zodat het personeel wat over is gekomen 
van Brievengat (BZV) en van het FZOG adequaat gehuisvest kunnen worden.  

Per eind oktober 2012 heeft de SVB het gebouw dat bekend stond als het zg. Deelnemersgebouw van BZV (Charles 
Maduroweg 12) opgezegd. De medewerkers zijn uiteindelijk verhuisd naar het St. Martinus gebouw in Otrabanda. 

2.3 Beleggingsresultaten 
Over het boekjaar 2012 kende de SVB een positief beleggingsresultaat van ca. NAf.29,7 mln. (netto rendement +6,03%). 
Voor de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 kende de SVB een positief beleggingsresultaat van 
ca. NAf.20,9 mln. (netto rendement +2,55%).  

De rentepercentages blijven wereldwijd onder druk. De lokale markt vormt daarop geen uitzondering. De 
overliquiditeit van de binnenlandse financiële sectoren, mede door de gestaakte uitgifte van nieuwe staatsobligaties 
sinds de overname van de schulden door Nederland en de overeengekomen beperkingen met betrekking tot nieuwe 
overheidsschulden, leidde ertoe dat er tegen zeer lage rente gelden lokaal uitgezet worden. Het gevolg hiervan is een 
dalend rendement op bankdeposito’s en obligaties.  

In het jaar 2012 is een belangrijk deel van de bestaande deposito’s en obligaties van de SVB vervallen. In 2012 is ca. 
NAf.306 mln. aan beleggingen vervallen c.q. verkocht, waarvan ca. NAf.200 mln. niet herbelegd werd. Een groot deel 
(NAf.136 mln.) werd aangewend voor de betaling van de verschuldigde bedragen uit hoofde van de boedelscheiding 
van de SVB N.A. toekomend aan Sint Maarten. 

Met de buitenlandse beleggingen is in de afgelopen jaren een positief beleggingsresultaat behaald ondanks een 
periode van instabiele markten, met name door de financiële crisis in Europa. Het resultaat over het boekjaar 2012 is 
+9,37% en is daarmee substantieel verbeterd ten opzichte van het vorige verslagjaar. Voor de periode 10 oktober 2010 
tot en met 31 december 2011 is een rendement gerealiseerd van +1,91%.  
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2.4 Informatie en communicatie technologie (I.C.T.) 
Naast de reguliere werkzaamheden voor wat betreft ICT, waren in het jaar 2012 de volgende projecten centraal:  

• Overdracht van de administratieve taken van de SBZV CURE naar/door de SVB, hetgeen gepaard ging met de 
overname en herinrichting van algehele geautomatiseerde infrastructuur van de SBZV vanaf mei 2012. 

• De opzet en implementatie in een pilot (vooralsnog) voor een beperkt aantal zorgverleners van het nieuwe 
SVB Zorgportaal, waarmee zorgverleners via het internet o.m. gegevens kunnen uitwisselen met de SVB. 

• Invoering van het in eigen huis ontwikkelde Botica Informatie en Declaratie Systeem (BIDS) voor de verwerking 
van de facturen van de apotheken ten behoeve van ZV en FZOG verzekerden. 

• Een compleet herziene/aangepaste systeem is ingevoerd voor de berekening en uitbetaling van de loonderving 
in verband met AO-controle. 

• Aanvang opzet en inrichting van een nieuwe Disaster Recovery site (Backup site). 

Het onderhoud en de verbetering van de operationele systemen is in 2012 voortgezet. Dit heeft onder meer betrekking 
op het Geïntegreerde Ontvanger Systeem (GOS), het SVB-2003 systeem (registratie, machtigingen, declaraties, 
loonderving) en het Pensioen Informatie en Registratie Systeem (PRIS). 

2.5 Communicatie 
Het jaar 2012 stond in het teken van de discussies inzake de voorstellen tot hervormingen op het gebied van sociale 
verzekeringen, namelijk de introductie van de basisverzekering ziektekosten en de verhoging van de AOV-leeftijd naar 
65 jaar en van de AOV premie (2%). 
 
De SVB organiseerde in samenwerking met het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur een conferentie over 
regionale initiatieven voor de financiering van gezondheidzorg & verzekering, waaraan 85 verschillende 
vertegenwoordigers uit het Caribisch gebied deelnamen. Doel van de conferentie was om informatie uit te wisselen, 
aanpassingen en acceptatie te bewerkstelligen en ervaringen uit te wisselen m.b.t. het financieel beleid binnen de 
gezondheidszorg.  
 
In 2012 zijn er totaal 180 klachten geregistreerd, een toename van 13 klachten vergeleken met 2011 (167). De meeste 
klachten hadden betrekking op de afdeling pensioenen (77, voornamelijk attestatie de vita). De SVB is per email, 
persoonlijk en telefonisch bereikbaar en handelt zoveel mogelijk vragen en verzoeken direct af.  
 
De SVB heeft in 2012 een nieuwe klantvriendelijker website gelanceerd met informatie in drie talen rekeninghoudend 
met de wensen van klanten. De homepage bevat korte beschrijvingen van alle wetten en er is een "section" 
formulieren bijgevoegd. De online invulmogelijkheid is vooralsnog alleen van toepassing op het aangifteformulier. In de 
"section" Publicaties zijn de wetteksten alsook informatiefolders te vinden over de diverse wetten die de SVB uitvoert. 
Ook is er in het Papiaments gedeelte een pagina video’s (onder nieuws) opgenomen met interviews. Het adres blijft 
voorlopig ongewijzigd: www.svbna.an  
Volgens onafhankelijke evaluatie blijkt de website van SVB een van de meest volledige en informatieve sites in 
vergelijking met andere publieke organisaties. 
 
De SVB heeft gedurende het jaar 2012 wederom aandacht besteed aan haar informatieplicht door middel van 
dagelijkse radiospots waarin de bij haar uitgevoerde wetten kort beschreven worden.  
Verder hebben meer opleidingen de door de SVB uitgevoerde wetten in hun vakkenpakket opgenomen en doen steeds 
meer instellingen een beroep op de SVB voor het verstrekken van informatie. 
 
In 2012 heeft de afdeling Communicatie 50 voorlichtingssessies verzorgd aan beroepsopleidingen en aan vakbonden. 
Verder heeft de afdeling deelgenomen aan 20 informatiebijeenkomsten, variërend van gemiddeld 300 tot duizenden 
bezoekers bij de jaarlijkse gezondheidsbeurs. De mogelijkheid om via onze website vragen te stellen en de prompte 
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respons wordt ook zeer op prijs gesteld. Verder is de SVB vaak onderwerp van studies door de hoeveelheid beschikbare 
informatie. De SVB is toegankelijk en transparant in het verstrekken van informatie. 
 
Klachten 
In het jaar 2012 waren er 180 klachten geregistreerd onderverdeeld naar de volgende afdelingen.  
    
Arbeid en Gezondheid:        14  
Pensioenen:         77   
Heffing & Invordering:        5  
SVB/ LAR:          4   
Controle Dienstverlening/ Werkgever:       6  
Communicatie:          3  
Medische Uitzendingen:        15  
Zorg Account Managers (Huisartsen/ specialisten/ waarnemende artsen): 18 
JUZA:           1   
PP-verzekerden:         3  
Ziektekosten Personeel:         1  
Financiële Administratie:        1  
Registratie Werkgevers & Verzekereden:      32 
 
Instanties die klachten doorsturen naar SVB:  
Ombudsman:          6      
GGD:          1             
Inspectie Volksgezondheid:         1 
 

2.6 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 NAf.67.229.369 op het Land van de Nederlandse 
Antillen. Deze vordering is bij de Vereffenaar van de N.A. gedeponeerd. Het gedeelte na de boedelverdeling dat aan de 
SVB Curaçao moet toekomen is NAf.44.537.524 en is onder de voor fondsen beheerde vermogen opgenomen als nog 
te dekken tekorten Vereffenaar Land Nederlandse Antillen.   

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 NAf.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 NAf.4.090.246 bedraagt. 

Op bovenvermelde vorderingen zijn gedurende 2012 geen betalingen ontvangen van de Vereffenaar.  

Per 31 december 2012 heeft het Land Curaçao een bedrag van NAf.11.372.111 (2011: NAf.12.639.103) vooruitbetaald 
aan ZV-premie voor (gewezen) werknemers en hun meeverzekerde gezinsleden. Het te vorderen tekort ZV/OV bedroeg 
per 31 december 2012 NAf.60.884.121 (2011: NAf.65.031.671) 

2.7 Controle en Dienstverlening 
De controles van de afdeling Controle Dienstverlening (CDV) gedurende het jaar 2012 betroffen voornamelijk de 
integriteit van het SVB registratiesysteem en het ondersteunen van de afdeling Heffing/Invordering.  
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Hieronder volgen een paar kerngegevens: 

• Controles op de naleving van de wet ketenaansprakelijkheid: er werden 166 overeenkomsten van 
onderaanneming (vrijwaringbrieven) gecontroleerd door de aanneemsom/loonsom op de overeenkomst af te 
stemmen met de loonsom op de SVB verzamelloonstaat. Aan de hand van de voornoemde controles werden 
de aannemers benaderd voor het verrichten van eventuele correcties (mutaties) en/of betalingen. Het aantal 
ingediende overeenkomsten is vergeleken met de vorige periode (512) aanzienlijk verminderd (de terugval van 
de bouwsector zal een (mede) oorzaak hiervan zijn). 

• In 413 gevallen werden onderaannemers met een schuld bij de SVB aan de hand van de overeenkomsten van 
onderaanneming, na afstemming met GOS, voorgelegd aan de afdeling Heffing/Invordering voor het opleggen 
van een vordering (derden beslag) bij de opdrachtgever c.q. hoofdaannemer. Hier is een aanzienlijke stijging 
vergeleken met de vorige periode (217) opgetreden. Dit heeft te maken met feit dat de CDV in 2012 meer 
grote opdrachtgevers (naast Refineria Isla) is gaan benaderen voor informatie met betrekking tot hun 
aannemers. Het gaat met name om samenwerkingsakkoorden met Aqualectra N.V. en United 
Telecommunication Services (UTS).  

• Het project Catcracker is in 2012 voortgezet. De controle hield o.a. in het afstemmen met het SVB bestand van 
de werknemerslijst aannemers en de lijst verblijf- vergunningaanvragers in verband met het project Catcracker. 
Verder werd gecontroleerd of de aannemers op dit project een schuld hadden bij de SVB. Een totaal van 1937 
werknemers werd gecontroleerd waarvan 1202 buitenlanders. 

• Middels de gecoördineerde controles met de Task Force groep, alsook eigen initiatief, werden in het jaar 2012 
in totaal 318 werkgevers bezocht. De controles waren voornamelijk gericht op de horeca-, de beveiliging- en 
de bouwsector, waar het risico op premieverlies het hoogst wordt geacht.  

• In 83 gevallen is door SVB controleurs bemiddeld in gevallen waar de werkgever geen ziektegeld wenste te 
betalen of geen ziektekaart wenste uit reiken aan de arbeidongeschikte werknemer. 121 werkgevers werden 
aangemaand en/of gesanctioneerd in verband met het niet voldoen aan de mutatieverplichtingen en/of 
uitkeren van ziektegeld of ziektekaart aan hun werknemers. 

• In 310 gevallen is nader onderzoek gedaan naar de toedracht van bedrijf- en verkeersongevallen (inclusief de 
verhaalswerkzaamheden). 

• Er zijn huisbezoeken afgelegd bij 75 pensioengerechtigden die wegens zwakke fysieke gesteldheid zich niet bij 
de SVB konden melden. 654 opgeroepen gepensioneerden werden bij de melding afgehandeld door CDV 
medewerkers. 

• Ten behoeve van de SVB Nederland heeft de afdeling CDV 839 aanvragen voor AOV-pensioen en verificatie van 
levensbewijzen behandeld. 

• Er zijn 33 boekenonderzoeken verricht en 55 liquiditeitscontroles ter ondersteuning van een beslissing bij het 
toekennen van eigen naam uitkering.  

Naast het bovenstaande zijn diverse andere (controle-)werkzaamheden en bijzondere opdrachten verricht op basis van 
binnengekomen verzoeken van de diverse afdelingen en de directie. De bijzondere opdrachten omvatten voornamelijk 
onderzoek naar aanleiding van onrechtmatige handelingen van werkgevers, werknemers en/of medewerkenden ten 
opzichte van de SVB.  

2.8 Heffing, Inning en Invordering 
Werkgevers doen maandelijks aangifte voor de te betalen ZV- en OV-premies. Mede op basis van de door de afdelingen 
Heffing & Invordering en Controle Dienstverlening verrichte controles, worden gedurende het jaar aanslagen verstuurd 
voor niet ingediende aangifte en of niet betaalde premie naar aanleiding van de aangifte, dan wel indien minder is 
betaald dan hetgeen de aangifte vermeld is, of bij te laag verantwoorde loonsommen. Indien de werkgevers hun 
verplichtingen niet nakomen worden invorderingsmaatregelen genomen om hun alsnog aan te sporen om aan hun 
verplichtingen te voldoen.  

De betalingen betreffen zowel de door de werkgevers ingediende aangiften als door de SVB verstuurde aanslagen, 
inclusief eventuele boetes. De in de jaarrekening verantwoorde premiebaten zijn de gedurende het jaar ontvangen dan 
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wel verrekende premies, alsmede de in het volgende boekjaar (eerste drie maanden) ontvangen premies met 
betrekking tot het huidige en voorafgaande boekjaren. Eens per jaar wordt een “Jaarcyclus” gedraaid, op basis waarvan 
eventuele naheffingsaanslagen voor nog te betalen premies van het betreffend jaar aan de werkgevers worden 
opgelegd. 

2.9 Registratie Werkgevers en Werknemers 
In het jaar 2012 is in het eerste kwartaal een bestandsvergelijking met het BZV gedaan op basis van gegevens uit het 
bevolkingsregister. Ook zijn andere exercities gedaan om het bestand up-to-date te houden, w.o. het verwijderen van 
dubbel ID’s, afsluiten van overledenen, afsluiten van huisartsen voor personen waarvan al jaren geen nieuwe seguro 
card is opgehaald, het afsluiten van personen die bij een eigen risicodrager al zijn verzekerd, afsluiten van emigranten, 
enz. Na de overname van de CURE taken van het BZV is de controle op het verstrekken van dubbele kaarten vergroot. 
Ook de controles van de afdeling CDV dragen bij aan de integriteit van het bestand.  

Het project om te komen tot de introductie van een elektronische inleesmodule dat werkgevers in staat stelt mutaties 
in het bestand op afstand te kunnen doorgeven, is in 2012 gestagneerd door technische problemen ondervonden in 
het systeem. Naar verwachting zal de inleesmodule in het volgend jaar worden geïmplementeerd.  

Het aantal werkgevers in het inschrijvingenbestand is in 2012 toegenomen met 205 tot 9.439 (2011: 9.234).  

Het aantal ZV-verzekerden van Curaçao per 31-12-2012 was 92.331, een stijging met 2.997 (3,4%) verzekerden 
vergeleken met het aantal per 31 december 2011 (89.334 verzekerden). 

2.10 Arbeid & gezondheid 
De afdeling Arbeid en Gezondheid (A&G) heeft belangrijke taken op het gebied van advisering en beleidsontwikkeling 
op zorggebied, waarbij expliciet de aandacht bestaat voor de kwaliteit van zorg en de ziektekostenbeheersing.  

Na evaluatie met de CHV en de VMSC is de eind 2011 geïntroduceerde verwijsprocedure, als onderdeel van de 
geïmplementeerde kwaliteitsindicatoren, tijdelijk verlaten in afwachting van elektronische verwerking. Dit wordt 
meegenomen in het door afdeling ITS opgezette zorgportaal.  

Het zorgportaal is een webapplicatie waar zorginstanties en professionals veilig gegevens kunnen uitwisselen met de 
SVB. Voor A&G betreft het raadpleeg- en invoerfuncties met betrekking tot verwijzingen en machtigingen. Een pilot is 
met medewerking van een groep huisartsen en specialisten in 2012 gestart voor wat betreft het raadplegen van het 
bestand registratie, machtigingen en verwijzingen. Hiertoe zijn een aantal instructieavonden georganiseerd met de 
deelnemende zorgverleners. Op basis van de huidige ervaringen zijn voorstellen ontwikkeld om de bestaande 
procedures aan te passen ten einde het zorgportaal gebruikersvriendelijker te maken.  

De Sectie Medische Uitzendingen, welke een sectie vormde van de afdeling Arbeid en Gezondheid, is gezien de 
uitgebreidheid van taken in 2012 in een aparte afdeling overgegaan.  

Een belangrijke taak van de afdeling Arbeid en Gezondheid ligt ook in de verzuimbegeleiding en 
arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van verzekerde werknemers met de daaruit voortvloeiende loonderving. Bij de 
claimbeoordeling wordt tevens aandacht besteed aan de oorzaken van verzuim en op speciale begeleiding en re-
integratie van langdurig arbeidsongeschikten. Doel hiervan is primaire preventie van verzuim en verkorting van de 
verzuimduur, waardoor op termijn een reductie van de loondervingskosten wordt bereikt. 

Het elektronische systeem is aangepast zodat de controle en betaalbaarstelling van ziekengeld ten behoeve van 
verzekerden zonder een werkgever beter kan plaatsvinden. De benodigde aanpassingen aan het te implementeren 
elektronisch medisch dossier waarin de verzuimregistratie en verzuimanalyse plaats kan vinden, zijn in 2012 voortgezet.  

2.11 Zorgaanbieders 
In mei 2012 is de overname van de CURE taken van het BZV door de SVB ingezet. De SVB en het Sint Elisabeth 
Ziekenhuis hebben in 2012, de richtlijn van nieuw aankomende specialisten in dienst van de kliniek gecontinueerd om 
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nadere stappen te zetten richting een Geïntegreerd Medisch Specialisten Bedrijf. In 2012 zijn er wederom twee 
specialisten in dienst van het ziekenhuis getreden. De renovatie van de Poli Nobo is gecontinueerd en de behoefte voor 
uitbreiding is onder de aandacht van de Ministeries van Gezondheid, Milieu en Natuur en van Financiën gebracht.  

In het kader van de Nieuw Beloning Structuur (voormalige OMT) heeft de Ministerie GMN voorovereenkomsten 
gesloten met de huisartsen, psychologen en verloskundigen, met als ingangsdatum datum invoering Basisverzekering. 
Besprekingen met de overige (groeperingen van individuele) zorgverleners hebben geen vruchten afgeworpen. 

De regeling prijzen maximale geneesmiddelen is per 1 september 2012 ingegaan. In lijn hiermee hanteert de SVB, naast 
de reeds in place zijnde maximale prijslijst van de SVB bij onderling gelijkwaardige middelen, tevens de maximale 
prijslijst zoals vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Ontwikkeling. 

2.12 Bezwaar en Administratieve Rechtspraak 
Ingevolge de Landsverordening houdende regels betreffende de administratieve rechtspraak (Lar, Landsverordening 
administratieve rechtspraak, P.B. 2001, no. 79) is er één algemene regeling voor de administratieve rechtspraak 
ontstaan, met uitzondering van de belastingrechtspraak en ambtenarenrechtspraak. 

De SVB heeft met ingang van oktober 2008 gekozen om één adviescommissie in te stellen voor het behandelen van 
bezwaarschriften tegen zowel beslissingen op grond van de Landsverordeningen Ziekte- en Ongevallenverzekering als 
voor het behandelen van bezwaarschriften tegen beslissingen op grond van de Landsverordeningen Algemene 
Ouderdomsverzekering, Algemene Weduwen- en Wezenverzekering en de Cessantia landsverordening. 

De adviescommissie behandelt het bezwaarschrift en geeft naar aanleiding daarvan advies aan de Directeur die 
vervolgens op het bezwaar beslist. Tegen de beslissing op bezwaar heeft belanghebbende het recht om beroep aan te 
tekenen bij het Gerecht in Eerste Aanleg. De belanghebbende heeft ingevolge de Lar ook het recht om de 
bezwaarschriftprocedure over te slaan en meteen beroep aan te tekenen bij het gerecht. Voor het aantekenen van 
beroep is griffierecht verschuldigd terwijl het indienen van een bezwaarschrift gratis is. 

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

In 2012 zijn er 153 bezwaarschriften binnengekomen. In 73 van de gevallen (47,71%) heeft de SVB de bezwaarschriften 
ongegrond verklaard. Van de indieners van bezwaarschriften heeft 39 (25,49%) het verzoek toegekend gekregen. In 8 
(5,23%) van de gevallen is het bezwaarschrift ingetrokken. In 29 (18,95%) gevallen is het bezwaarschrift niet 
ontvankelijk verklaard. In 4 (2,61%) van de gevallen is er nog geen beslissing gevallen. 

Dit jaar hadden de meeste bezwaren, namelijk 46 (63,01%), betrekking op kortingspercentages met betrekking tot de 
AOV, gevolgd door bezwaren betrekking hebbende op opgelegde aanslagen wegens het niet afdragen van premies 
ZV/OV, namelijk 28 (18,30%) en bezwaren betrekking hebbend op de ingangsdatum van de AOV-pensioen, namelijk 22 
(14,38%).  

Het instellen van een bezwaarschriftenprocedure heeft zijn nut bewezen. Zo mogelijk wordt een gang naar de rechter 
voorkomen en mocht een bezwaar desalniettemin door een beroep worden gevolgd, dan is er in elk geval het voordeel 
dat het geschil duidelijker en scherper omlijnd aan de rechter kan worden voorgelegd. Het Gerecht is in 2012 ontlast 
van het merendeel der gevallen.  

2.13 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 Hof van Justitie van de 
Nederlandse Antillen en Aruba. 

In het verslagjaar zijn in totaal 13 zaken van besluiten de SVB betreffende bij de rechters aangebracht. Van dat aantal 
zijn er geen in hoger beroep behandeld.  
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Uit de door de rechters behandelde beroepschriften in beroep blijkt het volgende: 

• 5 gevallen (38%) hadden betrekking op beschikkingen ingevolge het bepaalde in de Landsverordeningen 
Ziekteverzekering en Ongevallenverzekering, waarvan: 

1. 1 geval op hoofdelijke aansprakelijkheid voor premie-aanslagen op grond van de Landsverordening 
Ziekteverzekering en de Landsverordening Ongevallenverzekering; 

2. 1 geval op de hoogte van het percentage van arbeidsongeschiktheid 
3. 3 gevallen op premie op grond van de Landsverordening Ziekteverzekering en de Landsverordening 

Ongevallenverzekering; 
4. 8 zaken (62%) hadden betrekking op het verkrijgen van pensioen op grond van de Landsverordening Algemene 

weduwen-, weduwnaars- en wezenverzekering, waarvan: 
a. 1 betrekking had op afwijzing van de aanvraag tot het verkrijgen van ouderdomspensioen op grond 

van het bepaalde in de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering in verband met in het 
verleden verkregen restitutie; 

b. 1 betrekking had op korting op grond van het bepaalde in de Landsverordening Algemene Ouderdoms 
Verzekering in verband met niet verzekerde jaren; 

c. 1 zaak een afwijzing betrof tot het verkrijgen van pensioen op grond van het bepaalde in de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekring; 

d. 1 zaak betrekking had op de ingangsdatum van het pensioen op grond van het bepaalde in de 
Algemene Weduwen- en Wezenverzekering; 

e. 4 gevallen betroffen de ingangsdatum van het ouderdomspensioen op grond van het bepaalde in de 
Algemene Ouderdomsverzekering. 

De SVB heeft 1 zaak die in 2012 behandeld was door het Gerecht gewonnen. Er zijn vanwege interne zaken van het 
Gerecht nog 12 zaken die of in behandeling zijn of wachten op een uitspraak. 

2.14 Andere rechtsgangen 
Behalve de zaken die op grond van de Lar tot het takenpakket van de afdeling JUZA behoren, is de afdeling JUZA ook 
belast met de civiele zaken die bij de civiele rechter worden aangespannen tegen de SVB. Bovendien is voor de 
medewerkende zorgverleners ook een ander rechtsingang mogelijk, namelijk een door de Regeling Medewerking 
geschapen beroepsmogelijkheid via een door de Minister aan te wijzen rechtsgeleerde (artikel 16). 
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3. FONDSEN 

3.1 Ziekte- en Ongevallenfonds 

3.1.1 Algemeen 
Uit het Ziektefonds (ZV) wordt ingevolge de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) aan de werknemer 
een tegemoetkoming verleend ter dekking van de geldelijke gevolgen wegens hem/haar overkomen ziekte 
(loonderving) en een vergoeding van de met de ziekte samenhangende kosten van geneeskundige behandeling en 
verpleging. Sedert 1996 zijn ook gezinsleden van werknemers, gewezen werknemers en diens gezinsleden (onder 
bepaalde voorwaarden) verzekerd voor ziektekosten. In het najaar van 2009 zijn, gevolg gevende aan de wens van de 
Staten van de Nederlandse Antillen en de Minister, ook de “60-plus” gewezen werknemer en diens gezinsleden 
verzekerd bij de SVB.  

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

3.1.2 Resultaten ZV- en OV-fonds  
Het gezamenlijk resultaat van de ZV- en OV-fondsen over de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 
bedroeg ca. NAf.65,9 mln. negatief (inbegrepen een dotatie aan wettelijke reserve van ca. NAf.8,4 mln.). Over het 
vorige boekjaar lopende van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 bedroeg dit ca. NAf.72,0 mln. negatief 
(waarvan ca. NAf.14,1 mln. dotatie aan de wettelijke reserve).  

De verhoging van de tarieven bij de zorggebieden instellingen en medisch specialisten hebben hun doorwerking gekend 
in de kosten van de ZV/OV-fondsen. Over het afgelopen verslagjaar 2012 bedroegen de kosten van zorginstellingen ca. 
NAf.63,4 (2011 verlengd verslagjaar lopende van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011: ca. NAf.68,7 mln.) en 
van medisch specialisten ca. NAf.22,3 mln. (2011 verlengd verslagjaar lopende van 10 oktober 2010 tot en met 31 
december 2011: ca. NAf.25,3 mln.) 

Andere zorgcategorieën die een substantieel deel van de middelen van de ZV/OV-fondsen verbruiken zijn apotheken, 
waarvan de kosten in het verslagjaar 2012 ca. NAf.43,5 mln. bedroegen (2011: ca. NAf.52,4 mln., verlengd boekjaar) en 
medische uitzendingen die in 2012 ca. NAf.16,2 mln. hebben gekost. (2011: ca. NAf.18,1 mln., verlengd boekjaar). Voor 
kosten van alle zorggebieden wordt verwezen naar tabel 3.1.6. 

Het gemiddelde aantal ZV-verzekerden voor het boekjaar 2012 was 91.415 (periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 
december 2011: 88.085). De gemiddelde medische kosten per verzekerde was gedurende deze periode ca.  
NAf.1.987 (periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011: ca. NAf.1.903).  

De grote druk om de tarieven en budgetten in de zorg opwaarts aan te passen, de reeds toegekende 
tariefsverhogingen aan zorgaanbieders, en de kosten in verband met medische uitzending, zijn zoals eerder voorspeld 
een aanzienlijk risico gebleken voor de ZV/OV-fondsen. In de afgelopen jaren hebben belangrijke categorieën 
zorgaanbieders, zoals het SEHOS, de huisartsen en de medische specialisten tariefsverhogingen toegekend gekregen, 
hetgeen een aanzienlijk effect heeft gehad en zal blijven hebben op het resultaat van het ZV/OV-fonds. Anderzijds blijft 
een verhoging van het premiepercentage uit, ondanks ook de pakketuitbreidingen met medische uitzendingen en 
kunst- & hulpmiddelen, naast de tariefsverhogingen.  

3.1.3 Uitkeringen 
De medische kosten in het verslagjaar 2012 ten laste van de ZV/OV-fondsen bedroegen ca. NAf.181,7 mln. Over de 
periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 bedroegen deze ca. NAf.205,5 mln.  
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Aan ziekengeld (loonderving) is in 2012 ca. NAf.25,3 uitgekeerd, terwijl in de periode van 10 oktober 2010 tot en met 
31 december 2011 een totaal van ca. NAf.27,4 mln. uitgekeerd werd.  

3.1.4 Tarieven & kostenniveau gezondheidszorg 
Ondanks de alom geuite wens tot kostenbeheersing en -reductie in de zorg, blijft er een opwaartse druk bestaan op de 
tarieven en budgetten in de gezondheidszorg. De discussie betreffende tarieven blijft de nodige inspanningen vergen. 
Het behoeft geen betoog dat bij de huidige premiestelling en de financiële situatie van de fondsen, er geen 
tariefsverhogingen kunnen worden toegekend, zonder dat daarbij tegelijkertijd een overeenkomstige aanpassing van 
de premie plaatsvindt. Indien de trend van toekenning van tariefsverhogingen zich voortzet, zonder een 
overeenkomstige aanpassing van de premies, dan zal dit leiden tot een verdere verslechtering van het resultaat van het 
ZV-fonds. 

Aan de andere kant heeft de implementatie van belangrijke wettelijke maatregelen ter verhoging van de efficiency van 
het zorgstelsel, en daarmee kostenbeheersing, niet plaatsgevonden. De wettelijke implementatie van 
structuurmaatregelen ter verhoging van de efficiency van het zorgaanbodstelsel, zoals het geïntegreerd medisch 
specialistisch bedrijf, zijn uitgebleven. 

3.1.5 Premieresultaten 
De premie-inkomensgrens voor de ZV/OV-fondsen bedroeg in het kalenderjaar 2012 NAf.59.654,40. Gedurende 
afgelopen verlengde boekjaar was dit in de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 NAf.57.174,00 
en vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 NAf.58.484,40. 

Voor de ziekteverzekering gold in de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 dat werknemers met 
een looninkomen beneden de loongrens van NAf.4.764,50 per maand verzekerd waren en in de periode van 1 januari 
2011 tot en met 31 december 2011 gold het bedrag van NAf.4.873,70. Voor het verslagjaar 2012 geldt vanaf 1 januari 
2012 een loongrens van NAf.4.971,20 per maand. 

Voor de ongevallenverzekering zijn alle werknemers, zoals omschreven in de Landsverordening Ongevallenverzekering 
(exclusief ambtenaren en eigen-risico-dragers), ongeacht het inkomen, verzekerd. De premies zijn verschuldigd over 
het looninkomen, tot aan de loongrens.  

Het premiepercentage voor de ziektekosten en de loonderving verzekering gezamenlijk, bedraagt voor de werkgevers 
8,3% van het loon en voor de werknemers 2,1% van het loon. Het Land Curaçao draagt ten behoeve van het 
meeverzekeren van de gezinsleden van de werknemers bij met 2,1%. De premie voor de verzekering van gewezen 
werknemers, inclusief hun gezinsleden, bedraagt 4,2% van het laatstgenoten loon, welke premie eveneens wordt 
gedragen door Land Curaçao. Deze premiepercentages zijn voor het laatst aangepast in het jaar 1996, 16 jaar geleden. 

De premie voor de ongevallenverzekering is afhankelijk van de gevarenklasse waarin het bedrijf is ingedeeld. Het 
varieert van 0,5% tot 5% van het loon, en het wordt gedragen door de werkgever. 

Het totaalbedrag aan premiebaten (ZV en OV), incl. boetes, bedroeg in 2012 ca. NAf.175,0 mln. en in de periode van 10 
oktober 2010 tot en met 31 december 2011 ca. NAf.207,2 mln.  
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3.1.6 Geselecteerde financiële gegevens ZV- en OV-fonds 

                                                             
1 Genormaliseerd voor kalenderjaar 2011 

 2012 10 oktober 2010 tot en met  
31 december 2011 

(in Antilliaanse guldens, tenzij anders vermeld)   
   
Premiebaten ZV 153.393.372 181.250.397 
Premiebaten OV 20.836.118 25.187.078 
 174.229.490 206.437.475 
Boetebaten en vergoeding dwangschriften ZV 663.269 634.064 
Boetebaten en vergoeding dwangschriften OV 126.398 123.982 
 789.667 758.046 
Totaal ZV/OV 175.019.157 207.195.521 
   
Premieloongrens (in NAf.) 2012: 58.484 2010: 57.174  

2011: 58.484 
   
Intramurale instellingen 63.401.233 68.728.553 
Apotheken 43.456.996 52.443.405 
Huisartsen 14.965.873 16.943.365 
Specialisten 22.312.285 25.315.010 
Laboratorium 13.424.020 15.196.662 
Paramedici/verloskundigen/alternatieve geneeskunde 4.245.700 4.974.534 
Medische uitzending 16.229.356 17.807.457 
Overige 3.632.383 4.118.242 
Totaal medische kosten ZV/OV 181.667.846 205.527.228 
Medische kosten ZV 181.647.102 205.488.747 
Medische kosten OV 20.744 38.481 
Ziekengeld ZV 19.781.325 20.938.057 
Ziekengeld OV 5.559.303 6.501.684 
Totaal Ziekengeld ZV/OV 25.340.628 27.439.741 
Uitkeringen ZV 201.428.427 226.426.804 
Uitkeringen OV 5.580.047 6.540.165 
Totale uitkeringen ZV/OV 207.008.474 232.966.969 
   
   
Resultaat premie minus uitkeringen (31.989.317) (25.771.448) 
   
Doorberekende administratiekosten (24.627.684) (29.401.986) 
Medische kosten uit hoofde van tariefsaanpassing (2.352.736) (711.828) 
Bijdrage Zorgopleiding (1.082.400) (1.425.368) 
Doorberekende duurtetoeslag en voorziening jubileum gratificatie personeel (1.596.079) (6.150.156) 
Saldo overige baten en lasten 732.750 2.663.407 
Negatieve resultaat vóór financiële baten en vóór dotatie wettelijke reserve (60.915.467) (60.797.379) 
   
Financiële baten 3.424.346 2.916.300 
Negatieve resultaat vóór dotatie wettelijke reserve (57.491.121) (57.881.079) 
Dotatie wettelijke reserve (8.393.000) (14.073.630) 
Tekort lopend jaar (65.884.121) (71.954.709) 
   
Aantal ZV-verzekerden per ultimo boekjaar 92.331 89.334 
Gemiddeld aantal ZV-verzekerden over het gehele boekjaar 91.415 88.085 
Gemiddeld medische kosten per ZV-verzekerde 1.987 1.9031 
Toename gemiddelde medische kosten per ZV-verzekerde in vergelijking tot 
voorgaand jaar 

 
4,4% 
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3.2 Ouderdoms- en Weduwen- en Wezenfonds 

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

Uit het Weduwen- en Wezenfonds (AWW) wordt ingevolge de bepalingen van de Landsverordening Algemene 
Weduwen- en Wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) een pensioen uitgekeerd aan de weduwe/weduwnaar zolang 
zij/hij nog geen 60 jaar oud is, en aan de kinderen van de overleden verzekerde. Voor de wezen in de leeftijdcategorie 
van 15 tot en met 24 jaar geldt dat recht op uitkering bestaat ingeval er sprake is van studerende en/of lichamelijk c.q. 
geestelijk gebrekkige kinderen. 

3.2.2 Premiebaten 
De premie-inkomensgrens voor de AOV/AWW-fondsen bedroeg in het kalenderjaar 2012 NAf.93.000,00. In de periode 
van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 NAf.80.336,00 en in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 
december 2011 NAf.82.184,00. 

Ten behoeve van het Ouderdomsfonds geldt vanaf 1 januari 2008 een premiepercentage van 13,0%, onderverdeeld in 
een werkgeversaandeel van 7% en een werknemersaandeel van 6%. Voor het Weduwen- en Wezenfonds geldt een 
premiepercentage van 1%, gelijkelijk verdeeld in 0,5% over werkgevers en werknemers. De premie wordt geheven tot 
aan de premie-inkomensgrens, als maximum bedrag voor inhouding. 

De premiebaten AOV- en AWW-fondsen bedroegen in het jaar 2012 respectievelijk ca. NAf.289,8 mln. en ca. NAf.22,3 
mln. Voor het verslag 2011 lopende van de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 bedroegen deze 
respectievelijk ca. NAf.339,3 mln. en ca. NAf.26,1 mln.  

3.2.3 Pensioenuitkeringen 
Het basispensioen en toeslagbedrag bedroegen in het jaar 2012 respectievelijk NAf.834 en NAf.572 per maand. Het 
basispensioen en toeslagbedrag bedroeg in de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 
respectievelijk NAf.800 en NAf.548 per maand en in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 
respectievelijk NAf.818 en NAf.561.  

Het aantal AOV-trekkers, inclusief geblokkeerden en toeslagtrekkers, bedroeg per 31 december 2012 48.883 personen 
(31 december 2011: 46.035). Het aantal AWW-trekkenden, inclusief geblokkeerden, bedroeg per 31 december 2012 
2.955 personen (31 december 2011: 2.963). 

De uitkeringen van het AOV-fonds vertonen jaarlijks een gestadige stijging. De jaarlijkse stijging van het aantal 
pensioengerechtigden, samen met de jaarlijkse indexering van de uitkeringen, leiden tot een hogere belasting van het 
AOV-fonds. Er zijn vele commissies en adviezen geweest om de problemen van de vergrijzing die zich wereldwijd 
voordoen te verhelpen. Belangrijke maatregelen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen en daarmee de 
duurzaamheid van het AOV-fonds te kunnen blijven waarborgen, zoals de verhoging van de leeftijdsgrens naar 65 jaar 
zijn gedurende het verslagjaar nog niet geïmplementeerd. 

Ingaande 1 maart 2013 is de AOV gerechtigde leeftijd verhoogd van 60 jaar tot 65 jaar. De verzekerde die per 1 maart 
2013, 57 of 58 jaar oud is, 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. Voor ieder jaar dat de 
verzekerde eerder dan zijn 65ste levensjaar zijn recht doet gelden, wordt een permanente korting van 6% per jaar 
toegepast op het pensioenbedrag. 

Het maximale premie-inkomen ingevolge de Landsverordeningen AOV en AWW is ook met ingang van 1 maart 2013 
verhoogd tot NAf.100.000,-, terwijl het premiepercentage is verhoogd van 14% tot 16%. Indien het premie-inkomen 
meer dan NAf.100.000 per jaar bedraagt, zal over het meerdere nog 1% premie verschuldigd zijn. Deze maatregelen 
zullen in de toekomst hun doorwerking hebben. 
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3.2.4 Geselecteerde financiële gegevens AOV- en AWW-fonds 
 
 

 
1) Inclusief geblokkeerden en toeslagtrekkers 
2) Inclusief geblokkeerden 
3) Genormaliseerd voor kalenderjaar 2011 
  

 1 januari 2012 tot en met  
31 december 2012 

10 oktober 2010 tot en met  
31 december 2011 

(in Antilliaanse guldens, tenzij anders vermeld)   
   
Premiebaten AOV 289.769.369 339.285.050 
Premiebaten AWW 22.289.967 26.098.850 
 312.059.336 365.383.900 
Boetebaten en vergoeding dwangschriften AOV 514.295 729.389 
Boetebaten en vergoeding dwangschriften AWW 39.561 56.107 
 553.856 785.496 

Totaal AOV/AWW 312.613.192 366.169.396 
   
   
Premieloongrens (in NAf.) 2012: 93.000 

 
2010: 80.336 
2011: 82.184 

   
Pensioenuitkeringen AOV 395.886.493 447.792.054 
Pensioenuitkeringen AWW 18.279.214 21.697.594 
Totale uitkeringen AOV/AWW 414.165.707 469.489.648 
   
% Uitkeringen op premiebaten AOV/AWW 132% 128% 
   
Resultaat premie- en overige baten minus uitkeringen  (101.552.515) (103.320.252) 
Doorberekende administratiekosten (9.863.973) (10.165.049) 
Vrijval geblokkeerde pensioenen 9.666.903 9.594.361 
Doorberekende duurtetoeslag en voorziening jubileum gratificatie personeel (653.026) (2.075.960) 
Saldo overige baten en lasten 893.828 2.491.079 
Negatieve resultaat vóór financiële baten en vóór dotatie wettelijke reserve (101.508.783) (103.475.821) 
   
Financiële baten 16.464.674 11.686.147 
Negatief resultaat vóór dotatie wettelijke reserve (85.044.109) (91.789.674) 
   
Dotatie wettelijke reserve (20.497.000) (34.163.530) 
Tekort lopend jaar (105.541.109) (125.953.204) 
   
Dekking tekort AOV van schommelfonds  121.228.820 137.035.566 

Overboeking resultaat AWW naar schommelfonds  (15.687.711) (11.082.362) 

   
Aantal AOV-trekkers per ultimo boekjaar1) 48.883 46.036 
Gemiddeld aantal AOV-trekkers over het boekjaar 47.586 44.605 
Gem. uitkering per AOV-trekker per jaar  8.319 8.1903) 
   
Aantal AWW-trekkers per ultimo boekjaar2) 2.937 2.963 
Gemiddeld aantal AWW-trekkers over het jaar 2.968 3.003 
Gem. uitkering per AWW-trekker per jaar 6.159 5.8943) 
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4. VOORUITZICHTEN 
De als gevolg van vergrijzing en opsplitsing van de Nederlandse Antillen verslechterde resultaat van en daarmee de 
vooruitzichten voor het AOV-fonds zijn bij ongewijzigd beleid verre van gunstig. Na jaren signalering door de SVB en 
anderen, vele adviezen van Commissies e.d. is het parlement van Curaçao, 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), akkoord gegaan met het verhogen van de leeftijdsgrens met een 
relatief korte overgangsperiode. De verzekerde die per 1 maart 2013, 59 jaar of ouder was kan nog op zijn 60ste jarige 
leeftijd zijn recht op AOV doen gelden. Personen die op 1 februari 2013 57 of 58 jaar oud waren, kunnen na een 
verzoek daartoe te hebben ingediend bij de Bank, vanaf hun 60ste levensjaar recht doen gelden op uitbetaling van hun 
opgebouwde rechten inzake 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. 
Deze maatregel (samen met de premieverhoging van 13 naar 15% per 1 februari 2013) zullen in de toekomst, bij 
gelijkblijvende (veronderstelde) omstandigheden, het resultaat van het AOV-fonds substantieel positief beïnvloeden. 
De continuïteit van het AOV-fonds lijkt hiermee gewaarborgd. 

Voor de toekomst zal er nadrukkelijk aandacht besteed moeten worden aan de opwaartse druk op de tarieven in de 
zorg en de toenemende medische kosten ten laste van de ziektefondsen. De verhoging van overheidswege in het jaar 
2009 van de tarieven van het SEHOS, de huisartsen en de medisch specialisten waren belangrijke oorzaken van de 
stijging van de medische kosten in de afgelopen jaren. Bij Landsverordening van 30 januari 2013 heeft het parlement 
van Curaçao per 1 februari 2013 de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten geïntroduceerd. Met de 
basisverzekering ziektekosten is een einde gemaakt aan de verbrokkelde regelgeving ter zake de verzekeringen in de 
gezondheidszorg en wordt gestreefd om het versnipperde verzekeringsstelsel te uniformeren. Hiermee wordt een 
uniforme toegang en zo mogelijk verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg, tegen de achtergrond van de 
noodzakelijke beheersing van de uitgaven van de gezondheidszorg, beoogd.  
Op basis van een operationele audit door de SOAB in het najaar van 2012, is de SVB als uitvoeringsorgaan van de 
basisverzekering ziektekosten aangewezen. In rapport d.d. 10 december 2012 concludeert de SOAB dat "de 
exploitatiebegroting van de SVB kan voldoen aan de eisen van de basisverzekering" en dat "geen bevindingen (zijn) 
gedaan die indiceren dat de SVB niet in staat zou zijn invulling te geven aan de uitvoeringstaken van de in te voeren 
basisverzekering". Kortom de SOAB concludeert op basis van haar audit dat de SVB in staat is om de basisverzekering 
uit te voeren. Hiermee wordt (nogmaals) bevestigd dat de jarenlang opgebouwde infrastructuur en expertise van de 
SVB ten dienste van de gemeenschap, in staat is om grootscheepse veranderingen in het verzekeringsstelsel in onze 
gemeenschap te implementeren en genoegzaam daaraan invulling te geven. 
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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.  

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 behulp van alle betrokken 
partijen, de verantwoordelijke Ministers, de Raad van Toezicht en Advies, het personeel, de medewerkenden en 
andere belanghebbenden, maar vooral de cliënten van de SVB (pensioengerechtigden en verzekerden), onze 
gemeenschap genoegzaam bediend zal blijven voor de Sociale Zekerheid. 

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

09 juli 2013 

De Directeur, 

 

 

Drs. Ph. J. T. Martis  
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CONTROLE VERKLARING 
 

 

 

Onze ref 13/07-058 

  Aan de Directie van de  
Sociale Verzekeringsbank van Curaçao 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen gecombineerde jaarrekening (“jaarrekening”) van Sociale 
Verzekeringsbank Curaçao (SVB) gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de gecombineerde balans per 31 
december 2012, de gecombineerde staat van baten en lasten en het gecombineerde kasstroomoverzicht 2012 en een 
toelichting behorende tot de gecombineerde jaarrekening, waaronder een overzicht van de gehanteerde 
waarderingsgrondslagen en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw 
dient weer te geven in overeenstemming met de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (P.B. 1960, no. 154) 
onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Het bestuur is 
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met internationale controlestandaarden. Dit vereist dat wij 
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en 
de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant 
is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een 
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een 
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 
voor ons oordeel te bieden. 
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Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van 
Sociale Verzekeringsbank Curaçao (SVB) per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in 
overeenstemming met de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (P.B. 1960, no. 154) onder toepassing van de 
in Nederland algemeen aanvaarde Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 

Toelichting  
Wij vestigen de aandacht op de toelichting (pagina 29) in de jaarrekening voor de financiële ontwikkelingen en 
risico’s met betrekking tot de uitvoering van de Ziekteverzekering (ZV) en Algemene Ouderdomsverzekering 
(AOV) alsmede voor de financiële positie van de hiermee samenhangende fondsen. De financiële positie van SVB 
Curaçao wordt bepaald door beschikbare (en toekomstige) middelen onderscheiden naar de fondsen voor ZV/OV 
en AOV/AWW voor het uitvoeren van sociale verzekeringen en pensioenen. Het huidige resultaat en de 
vooruitzichten voor de diverse fondsen zijn bij ongewijzigd beleid verre van gunstig. De achtergronden, 
ontwikkelingen en continuïteitsveronderstelling zijn in de toelichting uiteengezet. 

Tevens vestigen wij de aandacht op de toelichting (21) in de jaarrekening (pagina 47) voor de afwikkeling van de 
boedelverdeling van de voormalige Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen (SVB N.A.). In de 
Onderlinge Regeling Boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen zijn bepalingen opgenomen 
voor het verrekenen van nagekomen baten en lasten tussen de rechtsopvolgers met betrekking tot de periode 
9/10/10 en eerder. Het is niet uitgesloten dat bij de afwikkeling en de te verrekenen bedragen in de toekomst nog 
aanpassingen volgen.  

Curaçao, 
17 juli 2013 

KPMG Accountants B.V. 

Was getekend 

 
 
André Delger RA 
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GECOMBINEERDE JAARREKENING 

Gecombineerde Balans 

ACTIVA Toel. 
31 december 

2012 
31 december 

2011 
(in Antilliaanse guldens)    

    
Vaste activa    
Immateriële vaste activa 2 914.928 1.094.264 
Materiële vaste activa 3 17.361.448 17.804.652 
  18.276.376 18.898.916 
Financiële vaste activa    
Langlopende vordering 4 1.160.917 - 
Beleggingen 5 383.026.224 585.414.843 
  384.187.141 585.414.843 
    
  402.463.517 604.313.759 
Vlottende activa    
Vorderingen    
Vordering uit hoofde van premieheffing  6 40.886.205 40.390.511 
Vordering op Vereffenaar van het Land de Nederlandse Antillen 
uit hoofde van premieheffing 

 
7 

 
4.090.246 

 
4.090.246 

Vorderingen op pensioengerechtigden 8 1.480.617 1.505.804 
Rekening-courant Ontvanger Land Curaçao 9 2.593.286 6.313.294 
Rekening-courant BZV 10 – 1.653.839 
Rekening-courant Cessantiafonds  10 751.392 349.240 
Rekening-courant FZOG 10 3.544.051 23.082.730 
Vooruitbetaalde uitkeringen 11 17.737.068 24.365.666 
Rente beleggingen  1.646.435 5.201.964 
Overige vorderingen  1.882.331 2.032.528 
  74.611.631 108.985.822 
    
Liquide middelen 12 62.402.702 41.614.161 
    
  137.014.333 150.599.983 
    
  539.477.850 754.913.742 
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Gecombineerde Balans (vervolg) 

PASSIVA Toel. 
31 december 

2012 
31 december 

2011 
(in Antilliaanse guldens)    
    
Ten behoeve van de fondsen beheerde vermogens 13   
Wettelijke reserves  254.162.000 225.272.000 
Nog te dekken tekorten Vereffenaar Land Nederlandse Antillen  (44.537.524) (44.537.524) 
Nog te dekken tekorten Land Curaçao  (60.884.121) (65.031.671) 
Schommelfondsen  104.847.982 210.389.091 
  253.588.337 326.091.896 
Voorzieningen     
Voorziening duurtetoeslag en VUT APNA 14 31.920.380 30.207.799 
Voorziening jubileum gratificatie personeel 15 2.380.764 2.481.659 
  34.301.144 32.689.458 
    
Kortlopende schulden    
Uitkeringen 16 102.633.851 124.150.996 
Geblokkeerde pensioenrechten 17 17.673.305 15.136.393 
Vooruitontvangen Land Curaçao uit hoofde van premieheffing 18 11.372.111 12.639.103 
Te betalen aan Nederland (inz. BES-eilanden) n.a.v. 
boedelscheiding  

19  
52.061.374 

 
50.125.251 

Te betalen aan St. Maarten n.a.v. boedelscheiding  19 48.724.418 180.216.564 
Rekening-courant Fondsen overheidsziektekosten regelingen 10 27.395 – 
Rekening-courant BZV 10 6.893.334 – 
Overige schulden en overlopende passiva 20 12.202.581 13.864.081 
  251.588.369 396.132.388 
    
  539.477.850 754.913.742 
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Gecombineerde Staat van Baten en Lasten 
 Toel.  

 
2012 

Over de periode 10 
oktober 2010 tot en met 

 31 december 2011 
(in Antilliaanse guldens)    
    
BATEN    
Premiebaten 22, 30 486.288.826 571.821.375 
Boetes en vergoeding dwangschriften  1.343.523 1.543.542 
  487.632.349 573.364.917 
    
Vrijval gereserveerde pensioenrechten  23 9.666.903 9.594.361 
Vrijval gereserveerde uitkeringen ZV/OV-fondsen 23 494.857 15.704 
Overige baten 24 1.174.048 5.459.497 
  498.968.157 588.434.479 
    
LASTEN    
Uitkeringen 25 621.174.182 702.456.617 
Administratiekosten 26, 31 33.017.874 39.567.035 
Dotatie voorziening duurtetoeslag 14 2.350.000 6.340.855 
(Vrijval)/dotatie voorziening jubileum gratificatie 
personeel 

 
15 

 
(100.895) 

 
1.885.261 

Medische kosten uit hoofde van 
(tarief)aanpassingen voorgaande jaren  

 
27 

 
2.352.736 

 
711.828 

Bijdrage aan zorgopleidingen  1.082.400 1.425.368 
Tekort beheer overheidsziektekostenregelingen 32 1.473.783 - 
Overige lasten  42.327 320.715 
  661.392.407 752.707.679 
    
  (162.424.250) (164.273.200) 
    
FINANCIERINGSBATEN 28, 32   
Opbrengst beleggingen  29.710.293 20.913.972 
Rentelasten schulden boedelscheiding  (10.590.596) (6.479.365) 
Overige financieringsbaten   769.323 167.840 
  19.889.020  14.602.447 
    
Dotatie aan wettelijke reserves 13 (28.890.000) (48.237.160) 
    
Tekort  (171.425.230) (197.907.913) 
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Gecombineerd Kasstroomoverzicht 
  

 
 

2012 

Over de periode 
10 oktober 2010 

tot en met 31 
december 2011 

(in Antilliaanse guldens)   
   
Kasstroom uit operationele activiteiten (toelichting 28)   
Ontvangsten uit hoofde van premie-inning   
Ontvangsten premie AOV/AWW 330.916.527 383.876.633 
Restituties AOV/AWW (16.843.215) (26.863.910) 
Ontvangsten premie ZV/OV 124.010.552 148.682.546 
Ontvangsten premie ZV/OV - Bijdrage Land 42.255.636 61.942.091 
 480.339.500 567.637.360 
Betalingen van uitkeringen   
Uitkeringen AOV/AWW (414.542.601)  (446.489.548)  
Uitkeringen ziekengeld (15.077.714) (16.493.639) 
Uitkeringen medische kosten (188.815.048) (208.080.024) 
 (618.435.363) (671.063.211) 
   
Negatieve kasstroom uit bedrijfsvoering (138.095.863) (103.425.851) 
   
Ontvangen interest 15.629.935 39.366.861 
Ontvangsten uit hoofde van overige opbrengsten 1.343.523 1.543.542 
Betaalde interest en bankkosten (245.601) (353.672) 
Betaalde exploitatiekosten (46.440.547) (28.937.129) 
 (29.712.690) 11.619.602 
   
Negatieve kasstroom uit operationele activiteiten (167.808.553) (91.806.249) 
   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   
Investeringen in immateriële vaste activa (143.927) (808.349) 
Investeringen in materiële vaste activa (530.600) (564.845) 
Desinvesteringen in materiële vaste activa 45.448 34.068 
Investeringen in beleggingen  (85.169.918) (29.149.985) 
Ontvangsten uit hoofde van verkoop/vervallen van beleggingen  305.690.820 151.296.447 
Positieve kasstroom uit investeringsactiviteiten 219.891.823 120.807.336 
   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   
Afname/(toename) in rekening-courant verhouding met BZV 8.547.173 (953.026) 
Toename in rekening-courant verhouding met Cessantiafonds (402.152) (135.129) 
Afname/(toename) in rekening-courant verhouding met FZOG 20.057.207 (18.303.076) 
Toename in rekening-courant verhouding met Fondsen 
overheidsziektekosten regelingen 

 
27.395 

 
– 

Dekking tekort ZV 70.031.671 - 
Nog af te rekenen met St. Maarten en Nederland wegens boedelscheiding 6.443.977 (14.365.116) 
Voorschot St. Maarten i.v.m. afwikkeling boedelscheiding (136.000.000) (10.000.000) 
Negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten (31.294.729) (43.756.347) 
   
Toename/(Afname) in geldmiddelen 20.788.541 (14.755.260) 
   
Saldo liquide middelen begin van de periode 41.614.161 56.369.421 

Saldo liquide middelen eind van de periode 62.402.702 41.614.161 
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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, 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. Bij die 
datum opgehouden is de SVB van de Nederlandse Antillen 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. 

Voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden de werkzaamheden van de SVB voortgezet door de Rijksdienst 
Caribisch Nederland (RCN). Het personeel van de SVB, werkzaam op de BES-eilanden, is overgenomen door de RCN, 
daarbij opgesplitst in de units Zorgverzekeringskantoor (VWS), Belastingkantoor (premies) en de unit Sociale Zaken 
(AOV, AWW en loonderving).  

Voor Sint Maarten is het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen (UOSZV) opgericht. Ook daar is het 
personeel van de SVB Nederlandse Antillen overgenomen door de geïnstitueerde UOSZV, dat in belangrijke mate 
voortbouwt op de vestiging van de SVB op Sint Maarten. 

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

De voor de uitvoering benodigde middelen worden verkregen uit premieheffing, bestemd voor door de SVB, per soort 
verzekering, beheerde fondsen. 

Het Cessantiafonds en het FZOG zijn niet opgenomen in de jaarrekening van de SVB. Voor beide fondsen is een 
afzonderlijke landsverordening opgesteld. In deze landsverordeningen is bepaald dat deze fondsen aparte rechtspersonen 
zijn en een eigen jaarrekening dienen op te stellen. 

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 uitvoeringskosten belast de SVB volledig door aan het FZOG. 

Vanaf 1 mei 2012 heeft de SVB Curaçao ook de uitvoering van onderstaande regelingen overgenomen van de Stichting 
Bureau Ziektekosten Voorziening (“SVBZ”) ten behoeve van het Land Curaçao. Dit is bekrachtigd middels 
ondertekening van de "Uitvoeringsovereenkomst Cure-taken door SVB" tussen de Openbare rechtspersoon "het Land 
Curaçao", gemachtigd bij Landsbesluit d.d. 11 mei 2012, no. 12/2633, door de toenmalige Minister van Gezondheid, 
Milieu en Natuur en de Minister van Financiën, en de SVB, 

Het betreft de volgende "Overheidsziektekostenregelingen": 

• De Pro Pauper(PP)-regeling voor de afhandeling van ziektekosten ingevolge de Verordening Bijstand kosten 
medische hulp ten behoeve van min- en onvermogenden (A.B. 1978, no. 39); 
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• De Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren (P.B. 1986, no. 165) en daarmee 
gelijkgestelden; 

• De Regeling Ziektekosten van verzekerden ondergebracht bij de Stichting Toegankelijkheidzorg (S.G.T.Z.). 

De per 1 mei 2012 in beheer gekregen PP-regeling, de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten 
overheidsdienaren en de ziektekostenregeling voor verzekerden van S.G.T.Z. zijn uitgevoerd voor rekening en risico van 
SVBZ. De hiermee gemoeide inkomsten en uitgaven zijn zodoende evenmin opgenomen in de jaarrekening van de SVB, 
en zullen elk afzonderlijke jaarrekeningen krijgen. 

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 ZV-, OV-, AOV- en AWW-fondsen (de fondsen) enerzijds en het SVB-fonds anderzijds, en ook tussen de 
fondsen onderling, bestaan rekening-courant verhoudingen. Er vindt renteverrekening plaats tussen de diverse fondsen 
over de in rekening-courant verschuldigde bedragen of te vorderen tegoeden. Als rentepercentage voor deze 
renteverrekening is gebruikt het in het verslagjaar gerealiseerde gemiddelde jaarlijkse netto rendement, inclusief betaalde 
transactiekosten en ongerealiseerde resultaten op de gehele beleggingsportefeuille. Voor het jaar 2012 is het rendement 
6,03% positief. Over de periode vanaf 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 bedroeg het rendement positief 
2,55%. 

ZIEKTE- EN ONGEVALLENVERZEKERING 
Het Ziektefonds en het Ongevallenfonds zijn ingesteld ter uitvoering van de Landsverordeningen Ziekteverzekering 
respectievelijk Ongevallenverzekering. Zij vergoeden kosten van geneeskundige behandeling en verpleging, en 
verrichten uitkeringen in geld aan door ziekte arbeidsongeschikt geworden werknemers (ZV), en aan door een ongeval 
getroffen werknemers of hun nabestaanden (OV). 

De werkgevers dienen maandelijks aangifte te doen bij de SVB van de over die periode verschuldigde premie, en vóór of 
uiterlijk op de 15de van de daaropvolgende maand, betalingen over de afgelopen periode te verrichten. Indien de 
werkgever in gebreke blijft ten aanzien van indiening van de aangifte of betaling gaat de SVB over tot het opleggen van 
maandelijkse aanslagen. Eenmaal per jaar bepaalt de SVB of de door de werkgevers, middels aangifte, aangegeven 
loonsommen en premies correct zijn. Indien hiertoe aanleiding bestaat wordt een aanslag opgelegd. 

De premie wordt over de beide fondsen verdeeld naar rato van de respectievelijke premiepercentages. Voor het 
verslagjaar 2012 en het verslagjaar 2011, lopende vanaf 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011, is de 
premieverdeling afgeleid van de premieverdeling (en derhalve loonsommen) conform de werkgevers gedane aangiften 
(in overeenstemming met de gedragslijn van de voormalige SVB N.A.), en vastgesteld op 83,3% voor de ZV en 16,7% 
voor de OV. 

Algemene Ouderdomsverzekering en Algemene Weduwen- en Wezenverzekering 
Het Ouderdomsfonds en het Weduwen- en Wezenfonds zijn ingesteld ter uitvoering van de Landsverordeningen 
Algemene Ouderdomsverzekering respectievelijk Algemene Weduwen- en Wezenverzekering. 

Het Ouderdomsfonds keert een ouderdomspensioen uit dat ingaat bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd. De gehuwde 
vrouw heeft een zelfstandig recht op AOV-uitkering.  

Het Weduwen- en Wezenfonds keert pensioenen uit aan de weduwe, weduwnaar en de kinderen, gelimiteerd tot een 
bepaalde leeftijd, van overleden verzekerden.  

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

Status van de gecombineerde jaarrekening 
Deze jaarrekening is een zogenoemde special purpose jaarrekening waarin de gecombineerde jaarrekeningen van de 
SVB en de bij landsverordening ingestelde sociale verzekeringen Ziekteverzekering (ZV), Ongevallenverzekering (OV), 
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Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) en Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW), inclusief de 
Schommelfondsen AOV/AWW en ZV/OV, als één verslaggevende entiteit wordt gepresenteerd. 

Samenstellende delen gecombineerde jaarrekening 
De jaarrekening over het jaar 2012 met vergelijkende cijfers over 2011, bevat de gegevens van de SVB en de door haar 
beheerde fondsen (excl. het Cessantiafonds, het FZOG en de Overheidsziektekostenregelingen). Op pagina 52 t/m 54 
wordt een uitsplitsing gegeven van de gecombineerde jaarrekening, waarin tevens de afzonderlijke jaarrekening van de 
SVB is opgenomen.  

Verslaggevingsperiode 
Het verslagjaar 2012 is gelijk aan het kalenderjaar. De vergelijkende cijfers over 2011 betreffen het eerste boekjaar 
Sociale Verzekeringsbank van Curaçao. Daarbij is sprake van een verlengd boekjaar over periode 10 oktober 2010 tot en 
met 31 december 2011 in verband met de ontmanteling van de Nederlandse Antillen per 9 oktober 2010. 

Vergelijkende cijfers 
Voor de Staat van Baten en Lasten en het Kasstroomoverzicht zijn de vergelijkende cijfers over het verlengde boekjaar 
2011 opgenomen, zijnde over de periode 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011. Het verlengde boekjaar 2011 is 
het eerste in het bestaan van de SVB Curaçao als zelfstandig uitvoeringsorgaan voor de sociale verzekeringen en 
pensioenen ten behoeve van het Land Curaçao.  

Toegepaste standaarden 
De jaarrekening van de bank is opgesteld in overeenstemming met de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (P.B. 
1960, no. 154) en onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde principes voor jaarverslaggeving.  

De grondslagen die worden toegepast voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op 
historische kosten, tenzij anders is vermeld. 

Splitsing SVB Nederlandse Antillen 
Voor de toepassing van de verslaggevingstandaarden is uitgegaan van de verwerking als een (juridische) splitsing, 
waarbij sprake is van een verdwijnende rechtspersoon (SVB N.A.) en nieuwe verkrijgende rechtspersonen (waaronder 
SVB Curaçao).  

Zowel de Richtlijnen voor jaarverslaggeving (RJ 216 Fusies en overnames) alsook de NIVRA Leidraad 13 (Juridische 
fusie en splitsing) zijn met name gericht op privaatrechtelijke transacties. Deze specifieke regels zijn geïnterpreteerd 
voor de situatie van een splitsing van een openbare rechtspersoon. De waardering van de in het kader van de splitsing 
verkregen activa en passiva in de jaarrekening SVB Curaçao (als verkrijgende rechtspersoon) heeft plaats gevonden op 
basis van de laatste vastgestelde jaarrekening van SVB Nederlandse Antillen, waarbij is uitgegaan van dezelfde 
waarderingsgrondslagen als die van de rechtsvoorganger van SVB Curaçao. De boekwaarden van de SVB Nederlandse 
Antillen per 9 oktober 2010 zijn met toepassing van de bepalingen van de Onderlinge regeling inzake de boedelverdeling 
opgenomen als zijnde de verkrijgingprijs van SVB Curaçao. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

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

Een actief wordt in de gecombineerde balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de fondsen zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een 
verplichting wordt in de gecombineerde balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het 
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Baten worden in de gecombineerde Staat van Baten en Lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een 
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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.  

Financiële positie SVB Curaçao 
De financiële positie van SVB Curaçao wordt bepaald door beschikbare (en toekomstige) middelen onderscheiden naar 
de fondsen voor ZV/OV en AOV/AWW voor het uitvoeren van sociale verzekeringen en pensioenen. Het huidig 
resultaat en de vooruitzichten voor de diverse fondsen zijn bij ongewijzigd beleid verre van gunstig. De achtergronden en 
ontwikkelingen zijn hierna per Fonds uiteengezet. 

AOV/AWW-fonds 
Naast een relatief groot deel van de in het buitenland woonachtige AOV-gerechtigden voor rekening van Curaçao, 
maakt de vergrijzing de druk op het AOV-fonds van Curaçao nog groter. Verhoging van de pensioengerechtigde 
leeftijd blijft geboden, zoals dat reeds is geschied in vele landen van de wereld met een vergelijkbaar systeem.  

Met de inwerkingtreding per 1 maart 2013 van de Landverordening tot wijziging van de Landsverordening 
Algemene Ouderdomsverzekeringen de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 2013, 
no. 24) heeft de regering maatregelen genomen om het AOV/AWW-fonds structureel gezond te kunnen houden. 
Naast een verhoging van de pensioenleeftijd van 60 jaar tot 65 jaar, behoort ook een premieverhoging van 2% 
(werkgeversbijdrage) en een extra 1% (werknemersbijdrage) bij inkomen > NAf.100.000 tot de maatregelen.  

ZV/OV-fonds 
Voor de toekomst zal er nadrukkelijk aandacht besteed moeten worden aan de opwaartse druk op de tarieven in de 
zorg en de toenemende medische kosten ten laste van de ZV/OV-fondsen. Om de medische kosten in de toekomst 
te kunnen blijven financieren is het haast onontbeerlijk om de premie, welke sedert het jaar 1996 niet is aangepast, 
te verhogen, danwel drastisch te korten op de tarieven en budgetten in de Zorg. Bij het uitblijven van maatregelen 
zal de zorg op korte termijn onbetaalbaar worden vanuit het ZV-fonds, met alle consequenties van dien voor de 
toegankelijkheid van de zorg. 

Het voornemen van de Regering om te komen tot één geüniformeerd basisverzekering voor de publieke fondsen 
(ZV, PP, FZOG, Ambtenaren en gelijkgestelden) is in 2013 (deels) geconcretiseerd. De eerste stap, door 
overdragen aan de SVB van de CURE-taken van het BZV per 1 mei 2012 werd gevolgd met de invoering per 1 
februari 2013 van de Landsverordening houdende een wettelijke voorziening ter verzekering van kosten ingeval 
van ziekte (Landsverordening basisverzekering ziektekosten). Met een geüniformeerde ziekteverzekering wordt 
beoogd te komen tot een betaalbaar zorgstelsel in de toekomst.  

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, staat centraal in deze 
Landsverordening, maar heeft bewezen een moeilijke taak te zijn om alle actoren in de gezondheidszorg te krijgen 
om hiermee in te kunnen stemmen. Zo zijn de overheidsambtenaren en gelijkgestelden (voorlopig) buiten de 
verzekerdenkring gehouden, tot nader overleg met de vakbonden. Ook zijn er verschillende tekortkomingen in de 
wet gesignaleerd door de verschillende actoren in de gezondheidszorg, waardoor de Regering meteen bij de 
invoering van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten, een reparatie wetgeving hierop heeft 
aangekondigd te moeten komen. 

Aangezien het Land Curaçao middels Landsverordening garant staat voor het dekken van de tekorten bij de 
beheerde fondsen, is de 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.  
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Rapporteringsvaluta 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in Nederlands Antilliaanse guldens (NAf.), de functionele valuta van de SVB.  

Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, 
en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in 
de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s  
In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta 
omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die 
tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden in Antilliaanse guldens omgerekend tegen de geldende 
wisselkoersen per de transactiedatum. 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 winst- en verliesrekening opgenomen.  

Immateriële vaste activa 
Dit betreft extern ontwikkelde software waarvan de licentierechten zijn verkregen. De waardering heeft plaatsgevonden 
op aanschafwaarde, onder aftrek van de daarop gebaseerde lineaire afschrijvingen, uitgaande van een geschatte 
economische levensduur van 7 jaar. Immateriële vaste activa van de voormalige SVB N.A. zijn tegen de boekwaarde 
overgenomen, in overeenstemming met de Onderlinge Regeling, als zijnde de verkrijgingprijs. Afschrijving zijn lineair 
voor de resterende economische gebruiksduur in consistentie met de rechtsvoorganger van SVB Curaçao. 

Materiële vaste activa 
De duurzame bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van de daarop gebaseerde 
lineaire afschrijvingen, uitgaande van de geschatte economische levensduur. Materiële vaste activa van de voormalige 
SVB N.A. zijn tegen de boekwaarde overgenomen, in overeenstemming met de Onderlinge Regeling, als zijnde de 
verkrijgingsprijs. De actuele waarde van de overgenomen gebouwen is tevens gelijk aan de verkrijgingsprijs. Periodiek 
zal een taxatie van de gebouwen worden uitgevoerd teneinde inzicht te geven in de ontwikkelingen van de actuele 
waarde van deze bezittingen.  

De overgenomen materiële vaste activa worden lineair afgeschreven voor de resterende economische gebruiksduur zoals 
reeds vastgesteld door SVB N.A.  

De volgende afschrijvingspercentages worden op jaarbasis gebruikt:  

Bedrijfsgebouwen   2,5% 
Computers    33,33% 
Airco-installaties   10 - 33,33% 
Inventarissen en vervoermiddelen  20 - 33,33% 

Financiële instrumenten omvatten langlopende vorderingen, beleggingen (investeringen in aandelen en obligaties, 
deposito’s), overige vorderingen, rekeningen-courant, liquide middelen, uitkeringen, geblokkeerde pensioenrechten en 
overige schulden en overlopende passiva. 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde (zijnde de kostprijs). Indien 
instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-
verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. 

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 
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Financiële vaste activa (beleggingen) 
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 
resultatenrekening 
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 marktwaarde gewaardeerd. Wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord 
in de winst- en verliesrekening. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als 
last in de winst- en verliesrekening verwerkt. 

 Leningen en vorderingen  
Hiertoe behoren alle financiële activa, die geen derivaten zijn, en die een vaste aflossing hebben en niet op een 
actieve markt verhandeld worden. De deposito’s worden door de SVB onder deze categorie geclassificeerd. 
Deze beleggingen worden gewaardeerd tegen hun geamortiseerde kostprijs met het gebruik van de effectieve 
interest methode. 

 Financiële vaste activa die voor verkoop beschikbaar zijn  
Onder deze categorie vallen de financiële vaste activa die aangehouden worden met de bedoeling voor verkoop 
en alle overige beleggingen, die niet onder de overige categorieën geclassificeerd kunnen worden. De lokale 
beleggingen worden onder deze categorie geclassificeerd en worden gewaardeerd tegen reële waarde. De 
waardeverandering van deze beleggingen wordt direct in het eigen vermogen verwerkt tot het moment dat de 
belegging verkocht is, behalve in geval van een duurzame daling in de marktwaarde. In dat geval wordt het 
verlies direct genomen en in de Staat van Baten en Lasten verwerkt. Bij verkoop van de belegging wordt de 
cumulatieve winst of het verlies dat tot op dat moment in de herwaarderingsreserve was opgenomen, in de Staat 
van Baten en Lasten verwerkt. Beleggingen zijn alleen geclassificeerd onder de vlottende activa als de 
beleggingen primair worden gehouden voor de verkoop of voor de korte termijn, en de verwachting is dat 
realisatie zal plaatsvinden binnen 12 maanden na de balansdatum. 

Bijzondere waardeverminderingen 
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend 
zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een 
actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige 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. 

Vorderingen 
Verstrekte leningen, rekeningen-courant en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op 
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen, tenzij anders toegelicht.  

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

Werkgevers 
De werkgevers doen maandelijks aangifte voor de te betalen ZV- en OV-premies. Op basis van de door de afdelingen 
Heffing & 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 jaarrekening verantwoorde premiebaten zijn de gedurende het jaar ontvangen dan wel verrekende premies, alsmede 
premiebaten uit hoofde van (naheffings)-aanslagen, indien de volwaardigheid met voldoende zekerheid kan worden 
vastgesteld. 
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In principe wordt eens per jaar een zgn. “Jaarcyclus” gedraaid, op basis waarvan naheffingsaanslagen voor nog te betalen 
premies, aan de werkgevers worden opgelegd. De vorderingen uit hoofde van deze naheffingsaanslagen worden in 
principe niet in de jaarrekening opgenomen daar de invorderbaarheid van deze posten niet eenduidig vaststaat. Daarnaast 
worden de ontvangen premies in het volgende boekjaar met betrekking tot het huidige en voorafgaande boekjaren ook 
als premiebaten en als vorderingen per balansdatum verantwoord, indien deze vorderingen met voldoende zekerheid 
vastgesteld kunnen worden.  

Land Curaçao 
De bijdrage van het Land Curaçao in de ZV-premies voor het meeverzekeren van gezinsleden van verzekerde 
werknemers (actieven) en van gewezen werknemers en diens gezinsleden, worden ook als premiebaten verantwoord. 
Deze premie wordt op basis van verstuurde aanslagen verantwoord. 

Premiebaten AOV/AWW-fonds en vorderingen uit hoofde van premieheffing 
De in de 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 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. 

Liquide middelen 
Hieronder zijn de rekening-courant verhoudingen met de SVB en het kasgeld verantwoord. Deze posten worden tegen de 
nominale waarde gewaardeerd. 

Ten behoeve van de fondsen beheerde vermogens 

Wettelijke reserves 
De vorming van de wettelijke reserve, bedoeld in artikel 8, lid 10, van de Landsverordening Ziekteverzekering en artikel 
8, lid 9, van de Landsverordening Ongevallenverzekering, vindt plaats op basis van de Landsbesluiten houdende 
Algemene maatregelen d.d. 21 april 1966 en 23 december 1966. 

Hierin wordt de vaststelling van deze reserves bepaald op ten minste 50% en ten hoogste 70% van de gemiddelde 
uitkeringen per jaar, verbonden aan de uitvoering van de beide Landsverordeningen, te berekenen over een periode van 
vijf jaar. Bij de bepaling van de reserves is een percentage van 50 gebruikt. 

Uit hoofde van respectievelijk artikel 23 en artikel 26 van de Landsverordeningen Algemene Ouderdomsverzekering en 
Algemene Weduwen- en Wezenverzekering dient ten behoeve van zowel het AOV- als het AWW-fonds een reserve te 
worden gevormd en in stand te worden gehouden.  

Echter, een landsbesluit ter uitvoering van de artikelen in de Landsverordeningen, is tot op heden nog niet tot stand 
gekomen. De vorming van de wettelijke reserves voor het AOV- en het AWW-fonds heeft plaatsgevonden volgens de 
richtlijnen zoals gesteld in het Landsbesluit houdende Algemene maatregelen d.d. 23 december 1966 inzake de 
Ongevallenverzekering. 

Nog te dekken tekorten 
Tekorten van de fondsen die niet gedekt kunnen worden vanuit de schommelfondsen, worden in het vermogen 
opgenomen als "Nog te dekken tekorten". Zoals hierboven aangeven worden de verplichtingen van de Sociale 
Verzekeringsbank van Curaçao zonder voorbehoud gegarandeerd door de Rechtspersoon het Land Curaçao indien het 
verplichtingen betreft die ontstaan zijn vanaf 10 oktober 2010. 
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Het nog te verrekenen tekort van het voormalige SVB Nederlandse Antillen, tot een bedrag van NAf.67.229.369 (SVB 
Curaçao aandeel: NAf.44.537.524) voor het ZV-fonds, ontstaan vóór 10 oktober 2010, is neergelegd bij de Vereffenaar 
van het Land de Nederlandse Antillen. De hieruit voortvloeiende vordering is per 10/10/10 in overeenstemming met de 
Onderlinge Regeling Boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen overgegaan op de bij de splitsing 
ontstane rechtsopvolgers van SVB N.A. 

Schommelfondsen  
Voor zover er overschotten zijn worden deze gestort in het Schommelfonds Ziekte- en Ongevallenverzekering of het 
Schommelfonds Ouderdoms- en Weduwen- en Wezenverzekering. De gelden van de respectievelijke schommelfondsen 
worden gebruikt voor aanvulling van de middelen van het Ziekte- 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. 

Voorzieningen  
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die uitgaven. 

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

 een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en 
 waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 
 het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. 

De SVB heeft voor verplichting aan haar personeelsleden een voorziening voor duurtetoeslag verantwoord, dat rekening 
houdt met het volgende:  

Voorziening duurtetoeslag en VUT APNA 
De voorziening duurtetoeslag wordt tweejaarlijks gebaseerd op een actuarieel rapport van een externe actuaris. Voor alle 
(ex-)werknemers worden de uitkeringen uit hoofde van de wettelijke VUT en duurtetoeslag regelingen volledig 
doorbelast door het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (APNA) aan de laatste werkgever van de  
(ex-)werknemers. Er is een voorziening berekend per balansdatum voorzover deze uitkeringen betrekking hebben op 
reeds verstreken diensttijd op grond van een opgave van APNA.  

VUT is van toepassing voor personen die in 1996 reeds deelnamen in APNA en bedraagt maximaal 70% van het salaris 
van personen van leeftijd 55 tot 60.  

Duurtetoeslag is van toepassing voor personen die vóór 1 januari 1998 reeds deelnemers waren in APNA en bestaat uit 
het optrekken van het maximaal pensioen van 66,67% naar 70%, compensatie voor de invoering van de AOV-franchise 
en indexatie van het reguliere APNA-pensioen. De volgende uitgangspunten en berekeningsmethode zijn gehanteerd 
vanaf 10 oktober 2010: 

- Rentegrondslag: 5,0% (gebaseerd op de lokale overheidsobligaties rendement). 
- Overlevingstafels: De sterftetafel GBM/V 0005. 
- Pensioenleeftijd: Voor allen 60 jaar. 
- Leeftijdsverschil: De mannelijke deelgenoten zijn drie jaar ouder verondersteld dan hun echtgenote en de 

vrouwelijke deelgenoten zijn drie jaar jonger verondersteld dan hun echtgenoot. 
- Gehuwdheidsfrequentie: Zowel voor deelgenoten als ex-deelgenoten is 40% gehuwdheid verondersteld. 
- Jaarlijkse salarisstijging: 3%. 
- Jaarlijkse salaris indexering: 1,5%. 
- VUT-regeling toepassing: 10%. 

Personeelsbeloningen/pensioenen 

Pensioenregeling 
Alle werknemers van de SVB zijn verzekerd bij het Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen (APNA). De 
pensioenregeling beheerd door APNA is een multi-werkgever toegezegde pensioenregeling die recht geeft aan de 
deelnemer op een pensioen berekend als een vast percentage van het gemiddelde salaris van de laatste twee jaar in dienst 
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van SVB, rekening houdend met een franchise. Op balansdatum is er geen informatie beschikbaar over een eventuele 
aansprakelijkheid van de SVB als gevolg van een mogelijke stijging van de premies in de toekomst. De dekkingsgraad 
van het pensioenfonds is op 31 december 2012 100% (31 december 2011; 95%).  

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het 
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn 
voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde 
premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het 
fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van 
het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom 
van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat (zie voorziening 
voor duurtetoeslag). Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de 
uitvoeringsovereenkomst met APNA, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) 
toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde 
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 

Voorziening jubileum gratificatie personeel 
De voorziening jubileum gratificatie is na 10 oktober 2010 ingesteld en gebaseerd op een actuarieel model van Keesen 
Actuarissen. 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 
- 35-jarig dienstjubileum van 150% van het maandsalaris 
- 40-jarig dienstjubileum van 200% van het maandsalaris 

De volgende uitgangspunten en berekeningsmethode zijn gehanteerd vanaf 10 oktober 2010: 

- Rentegrondslag: 5,0% (gebaseerd op de lokale overheidsobligaties rendement). 
- Overlevingstafels: De sterftetafel GBM/V 0005. 
- Pensioenleeftijd: Voor allen 65 jaar. 
- Ontslagkans: 2,36% gebaseerd op de gemiddelde uitdiensttredingen afgelopen 5 jaren. 
- Jaarlijkse salarisstijging: 3%. 
- Jaarlijkse salaris indexering: 1,5%. 

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

Uitkeringen 
 Loondervingskosten en medische kosten  

Voor zowel de loondervingskosten als de medische kosten worden op balansdatum reserveringen getroffen 
ter grootte van alle bekende verplichtingen die betrekking hebben op de perioden tot en met balansdatum. 

 Pensioenuitkeringen 
Pensioenuitkeringen uit hoofde van AOV/AWW komen volledig ten laste van het jaar waarop ze 
betrekking hebben. Op basis van artikel 22, lid a, b en c, van de Landsverordening Ouderdomsverzekering 
heeft degene die recht heeft op een ouderdomspensioen in de maand september ook recht op een 
kerstuitkering. De kerstuitkering bedraagt 100% van het bedrag aan ouderdomspensioen, waarop recht 
bestond in de maand september. De uitbetaling vindt dan eenmaal per jaar ambtshalve plaats in de eerste 
helft van de maand december, indien de AOV-pensioengerechtigde nog in leven is. 
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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 waardewijzigingen door de ontwikkeling van marktprijzen, die wordt 
veroorzaakt door factoren gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren 
hetgeen inherent is aan het beleggen in dit soort financiële activa. Het beleggingsbeleid van de directie is het middel om 
dit risico te minimaliseren. Valutarisico is het risico dat in vreemde valuta wordt belegd, waarbij de wijzigingen in 
vreemde valuta’s ten overstaan van de Nederlands Antilliaanse gulden een negatief effect hebben op de activa en passiva 
van de 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.  

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 beroep dient te worden gedaan op de 
belegde middelen. 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 

(2) Immateriële vaste activa 
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 31 december 2011 
Verkrijgingsprijs 841.823 400.424 580.993 171.447 127.887 619.378 2.741.952 
Cumulatieve 
afschrijvingen 

 
(841.823) 

 
(66.161) 

 
(95.954) 

 
(56.890) 

 
(57.105) 

 
(529.755) 

 
(1.647.688) 

Boekwaarde – 334.263 485.039 114.557 70.782 89.623 1.094.264 
        
Mutaties in boekwaarde:        
Investeringen – – 95.639 – 48.288 – 143.927 
Afschrijvingen – (57.221) (108.519) (35.292) (32.608) (89.623) (323.263) 
Saldo mutaties 2012 – (57.221) (12.880) (35.292) 15.680 (89.623) (179.336) 
        
Stand per 31 december 2012 
Verkrijgingsprijs 841.823 400.424 676.632 171.447 176.175 619.378 2.885.879 
Cumulatieve 
afschrijvingen 

 
(841.823) 

 
(123.382) 

 
(204.473) 

 
(92.182) 

 
(89.713) 

 
(619.378) 

 
(1.970.951) 

Boekwaarde – 277.042 472.159 79.265 86.462 – 914.928 
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(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 31 december 2011 
Verkrijgingsprijs 17.439.800 744.249 701.998 18.886.047 
Cumulatieve afschrijvingen (526.118) (327.146) (228.131) (1.081.395) 
Boekwaarde 16.913.682 417.103 473.867 17.804.652 
     
Mutaties in boekwaarde:     
Investeringen 18.665 329.210 182.725 530.600 
Desinvesteringen – – (160.406) (160.406) 
 18.665 329.210 22.319 370.194 
     
Afschrijvingen (599.897) (187.929) (140.530) (928.356) 
Correctie cumulatieve 
afschrijvingen 

 
– 

 
– 

 
114.958 

 
114.958 

 (599.897) (187.929) (25.572) (813.398) 
     
Saldo mutaties 2012 (581.232) 141.281 (3.253) (443.204) 
     
Stand per 31 december 2012 
Verkrijgingsprijs 17.458.465 1.073.459 724.317 19.256.241 
Cumulatieve afschrijvingen (1.126.015) (515.075) (253.703) (1.894.793) 
Boekwaarde 16.332.450 558.384 470.614 17.361.448 
     

(4) Langlopende vordering 
De SVB is overgegaan tot uitbetalingen aan het SEHOS van een drietal voorschotten voor een totaal van NAf.1.339.520, 
op nog te ontvangen declaraties van het SEHOS, conform een Memorandum of Understanding (MOU) d.d. 3 september 
2012 voor de bijdrage van de SVB in de aanschaf- en aanloopkosten van een catheterisatie laboratorium (cathlab oftewel 
dottercentrum) voor het SEHOS. Het voorschot zal vanaf mei 2013 in 60 gelijke maandelijkse termijnen verrekend 
worden met door het SEHOS bij de SVB in te dienen declaraties. Onder overige vorderingen is per 31 december 2012 
het kortlopende gedeelte van deze vordering, zijnde NAf.178.603, opgenomen. 

Per 31 december 2011 is onder de kortlopende vorderingen een bedrag van NAf.746.813 opgenomen, zijnde het restant 
dat in het jaar 2012 is afgelost op een renteloze lening van NAf.6.096.813.  

Aangezien het effect van discontering hierbij gering is, is voor deze post de nominale waarde gehanteerd als invulling 
van de grondslag geamortiseerde kostprijs. 

    
2012 

10 oktober 2010 t/m 
31 december 2011 

(in Antilliaanse guldens)     
Beginsaldo  – 4.496.813 
Verstrekte voorschotten  1.339.520 – 
Afgelost in het boekjaar  – (3.750.000) 
  1.339.520 746.813 
Kortlopende deel van de langlopende vordering  (178.603) (746.813) 
Saldo eind van het boekjaar  1.160.917 – 
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(5) Beleggingen 
SVB Curaçao heeft per 10/10/10 het beheer over de beleggingsportefeuille van SVB N.A. verkregen, om als Vereffenaar 
uit de verkoop en afwikkeling van delen van de beleggingsportefeuille, de financiële verplichtingen vanwege de splitsing 
met de overige rechtsopvolgers van SVB N.A. te voldoen. Met deze opzet zijn eventuele nadelige koersresultaten en 
transactiekosten, voortvloeiend uit een (gedwongen) afwikkeling van de beleggingsportefeuille, vermeden. 

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

 
 
Omschrijving 

Buitenlandse 
aandelen en 
obligaties * 

 
Lokale 

obligaties * 

 
 

Deposito’s ** 

 
 

 Totaal 
(in Antilliaanse guldens)     
     
Waardering per 31 december 2011: 
Amortisatiewaarde/ 
Nominale waarde 

 
– 

 
– 

 
78.049.984 

 
78.049.984 

Marktwaarde 263.632.092 243.732.767 – 507.364.859 
 263.632.092 243.732.767 78.049.984 585.414.843 
     
Mutaties:     
Aankopen 4.298.679 – 80.871.239 85.169.918 
Verkopen/Aflossingen – (235.439.552) (70.251.268) (305.690.820) 
Koersresultaten:     
Ongerealiseerd 24.072.098 (77.400) – 23.994.698 
Gerealiseerd – (5.862.415) – (5.862.415) 
 28.370.777 (241.379.367) 10.619.971 (202.388.619) 
     
Waardering per 31 december 2012: 
Amortisatiewaarde/ 
Nominale waarde 

 
– 

 
– 

 
88.669.955 

 
88.669.955 

Marktwaarde 292.002.869 2.353.400 – 294.356.269 
Balanswaarde 292.002.869 2.353.400 88.669.955 383.026.224 
     
     
Kortlopend gedeelte 292.002.869 – 23.610.128 315.612.997 

     
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. 
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Een onderverdeling van de beleggingen naar vervaldatum ziet er als volgt uit: 

 
Omschrijving  

Vervaldatum 
< 1jr. 

Vervaldatum 
1jr. - 5jr. 

 
 Totaal 

(in Antilliaanse guldens)     
     
Buitenlandse aandelen en obligaties 292.002.869 – 292.002.869 
Deposito’s  23.610.128 65.059.827 88.669.955 
Lokale obligaties  – 2.353.400 2.353.400 
     
Totaal beleggingen  315.612.997 67.413.227 383.026.224 

     
 

Ten behoeve van de rekening-courant faciliteiten met Maduro & Curiel’s Bank N.V. (MCB), ad NAf.6 mln., zijn 
termijndeposito’s en call- en overige rentedragende rekeningen met een marktwaarde van totaal ca. NAf.6,6 mln. als 
onderpand gegeven. Voorgenoemde beleggingen zijn niet ter vrije beschikking van de SVB. Per 31 december 2012 en 
2011 heeft de SVB geen schulden uit hoofde van rekening-courant faciliteiten.  

Een specificatie van de in bezit zijnde lokale obligaties per 31 december 2012 is als volgt: 

 
 
Uitgifte 

 
Nominale 

waarde 

 
Uitgifte-

datum 

 
 

Vervaldatum 

Coupon-
rente/ 

Disconto 

 
Rende-

ment 

 
Indicatieve 
prijs CBCS 

 
Marktwaarde per  
31 december 2012 

(in Antilliaanse guldens)        
        
Eilandgebied Curaçao 
7¼% Curaçao 2005/2015 
(s/a) 

2.000.000 22-jun-05 22-jun-15 7,25% 3,32% 117,67 2.353.400 

 2.000.000      2.353.400 
        
 

Een overzicht van het behaalde jaarlijkse rendement is als volgt: 

 Gemiddeld belegd kapitaal Gemiddeld netto rendement 
 2012 10 oktober 2010 t/m 

31 december 2011 2012 10 oktober 2010 t/m  
31 december 2011 

(in Antilliaanse guldens)     
     
Buitenlandse aandelen en obligaties 278.516.384 333.513.823 9,75% 1,91% 
Deposito’s 102.690.228 113.334.918 4,71% 4,42% 
Lokale obligaties 80.479.851 363.148.491 7,54% 2,59% 
Call- en overige rentedragende 
rekeningen 32.757.726 8.435.460 0,23% 0,58% 

Totaal 494.444.189 818.432.692 6,03% 2,55% 
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(6) Vordering uit hoofde van premieheffing 
Dit zijn de vorderingen per balansdatum uit hoofde van premie-ontvangsten op aangifte, aanslagen en boetes ZV/OV en 
AOV/AWW gedurende de eerste 3 maanden na balansdatum, die betrekking hebben op de periode tot en met 
balansdatum. 

De vordering uit hoofde van premieheffing is als volgt samengesteld: 

   31 december 2012 31 december 2011 
(in Antilliaanse guldens)       
       
Nog te ontvangen op:      
      
Aangifte ZV/OV  10.368.885  10.005.776  
Aanslag ZV/OV  2.699.042  3.918.299  
Boete ZV/OV  186.956  125.986  
Restitutie ZV/OV  (118.928)  (296.476)  
Totaal ZV/OV   13.135.955  13.753.585 
       
Nog te ontvangen op:       

Aangifte AOV/AWW   27.132.790  26.520.405  
Aanslag AOV/AWW   3.405.278  3.584.557  
Boete AOV/AWW   119.248  127.860  
Restitutie AOV/AWW   (2.907.066)  (3.595.896)  
Totaal AOV/AWW    27.750.250  26.636.926 
     

    40.886.205  40.390.511 
       
 

(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 NAf.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 NAf.4.090.246 bedraagt, het aandeel van RCN namens de BES-eilanden bedraagt NAf.507.376 en het aandeel 
van SZV van Sint Maarten bedraagt NAf.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.  
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(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 2011 1.490.315 15.489 1.505.804 
    
Bij: Opgevoerde nieuwe vorderingen 729.097 29.308 758.405 
Af: Aflossingen  (708.624) (39.305) (747.929) 
Af: Afschrijving vorderingen  (35.663) – (35.663) 
     
Stand per 31 december 2012 1.475.125 5.492 1.480.617 
     

(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. 

(10) Rekeningen-courant met verbonden partijen BZV, Cessantiafonds, FZOG en de 
fondsen van de overheidsziektekostenregelingen 

Tussen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de verbonden partijen, de Bureau Ziektekostenverzekering (BZV), 
het Cessantiafonds, het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG) en de fondsen van de 
overheidsziektekostenregelingen, bestaan rekening-courant verhoudingen, waarbij in rekening worden 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. Over de rekening-courant 
verhouding met het FZOG wordt jaarlijks rente berekend op basis van de maandelijkse uitstaande saldi. Het 
gehanteerde rentepercentage is gelijk aan het door de SVB behaalde gemiddeld rendement op de beleggingen 
gedurende het verslagjaar. Voor het verslagjaar 2012 was rendement 6,03% ( 2011: 2,55%). Voor het boekjaar is 
NAf.884.728 doorbelast aan het FZOG (2011: NAf.468.366). 
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(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 2013. 

Het vooruitbetaald bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: 

   
 

31december 2012 
 

31december 2011 
(in Antilliaanse guldens)     
     
Ouderdomspensioen   17.186.018 23.205.874 
Weduwen- en Wezenpensioen  551.050 1.159.792 
  17.737.068 24.365.666 
     

(12) Liquide middelen 
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

    
31 december 2012 

 
31 december 2011 

(in Antilliaanse guldens)     
    

Rekening-courant verhoudingen met de volgende banken:   
Deutsche Bank, Den Haag, Nederland (in EUR)  4.282.880 441.280 
Banco di Caribe N.V., Curaçao   1.317.553 2.196.390 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten  190.933 497.397 
Giro Bank N.V., Curaçao  12.624.255 16.554.458 
Maduro & Curiel's Bank N.V., Curaçao  22.661.125 7.856.950 
Orco Bank N.V., Curaçao  762.798 305.841 
RBC Bank N.V., Curaçao  1.161.995 909.836 
SFT Bank N.V., Curaçao  695.789 689.839 
CIBC First Caribbean Int'l Bank, Cayman Ltd., Curaçao 6.054 – 
  43.703.382 29.451.991 
    
Call- en overige rentedragende rekeningen:    
Money Market accounts V.S. (in US$)  15.169.359 14.639.956 
SFT Bank N.V., Curaçao  139.450 36.131 
ORCO Bank N.V., Curaçao  10.303.611 76.810 
Maduro & Curiel’s Bank N.V., Curaçao (in US$)  42.250 13.294 
CIBC First Caribbean Int'l Bank, Cayman Ltd., Curaçao (in US$) 11.652 – 
  25.666.322   14.766.191 
    
Kasgeld  2.672 2.641 
Stortingen onderweg/Kruisposten  33.873 58.181 
Uitgeschreven, nog niet verzilverde cheques  (7.003.547) (2.664.843) 
  62.402.702 41.614.161 
     
 

De deposito’s, call- & overige rentedragende rekeningen ad ca. NAf.7,0 mln. dienen als onderpand voor de rekening-
courant faciliteiten bij de MCB (zie ook toelichting 5). De rekening-courant verhoudingen met de verschillende banken 
zijn direct opeisbaar. 
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(13) Ten behoeve van de fondsen beheerde vermogens 
 

 
 
Omschrijving 

 
Ziektefondsa) 

 
Ongevallen-

fonds 

 
Ouderdoms-

fonds 
Weduwen- en 

Wezenfonds 

  
 

Totaal 
(in Antilliaanse guldens)      
      
Wettelijke reserves      
Stand per 31 december 2011 77.468.000 2.077.000 138.327.000 7.400.000 225.272.000 
Dotatie wettelijke reserve 8.193.000 200.000 19.885.000 612.000 28.890.000 
Stand per 31 december 2012 85.661.000 2.277.000 158.212.000 8.012.000 254.162.000 
      
Schommelfondsen a)      
Stand per 31 december 2011 – – – 210.389.091 210.389.091 
Voordelige/(nadelige) resultaten 
boekjaar 

 
(77.302.340) 

 
11.418.219 

 
(121.228.820) 

 
15.687.711 

 
(171.425.230) 

Dekking/(overboeking) van/naar 
schommelfondsen 

 
11.418.219 

 
(11.418.219) 

 
121.228.820 

 
(121.228.820) 

 
– 

Nog te dekken tekort door Land 
Curaçao lopend jaar 

 
65.884.121 

 
– 

 
– 

 
– 

 
65.884.121 

Stand per 31 december 2012 – – – 104.847.982 104.847.982 
       
Nog te dekken tekorten met de 
Vereffenaar Land Nederlandse 
Antillenb) 

     

Stand per 31 december 2011 (44.537.524)    (44.537.524) 

Stand per 31 december 2012  (44.537.524) – – – (44.537.524) 
      
Nog te dekken tekorten Land 
Curaçao 

     

Stand per 31 december 2011 (65.031.671) – – – (65.031.671) 
Nog te dekken tekort lopend jaar (65.884.121) – – – (65.884.121) 
Dekking tekort ZV door Land 
Curaçao 

 
70.031.671 

 
– 

 
– 

 
– 

 
70.031.671 

Stand per 31 december 2012 (60.884.121) – – – (60.884.121) 
      
Totaal vermogen incl. 
schommelfondsen per 31-12-2012 (19.760.645) 2.277.000 158.212.000 112.859.982 253.588.337 
      
Resultaat lopend boekjaar:      
Overschot/(tekort) lopend jaar (77.302.340) 11.418.219 (121.228.820) 15.687.711 (171.425.230) 
Dekking/(overboeking) van/naar 
schommelfondsen ZV/OV 

  
11.418.219 

 
(11.418.219) 

 
– 

 
– 

 
– 

Dekking/(overboeking) van/naar 
schommelfondsen ZOV/AWW 

 
– 

 
– 

 
121.228.820 

 
(15.687.711) 

 
105.541.109 

 (65.884.121) – – – (65.884.121) 
      
a. In 1986 werd het Schommelfonds ZV/OV administratief ingesteld. Het tekort van het Ziektefonds over 2012 ad. ca. 

NAf.77.3 mln. is deels gedekt met het overschot van het Ongevallenfonds ad ca. NAf.11,4 mln.  
b. Voor het ZV-fonds is per 9/10/10 sprake van een te verrekenen tekort van NAf.67.229.369 met de Vereffenaar van 

het Land de Nederlandse Antillen. Op basis van de Onderlinge regeling bedraagt het aandeel hierin van SVB 
Curaçao NAf.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 
afwikkeling van de hoofdsom en zullen in de toekomst geïncasseerde gelden naar rato van ieders aandeel worden 
verrekend met RCN namens BES en SZV van Sint Maarten. 
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(14) Voorziening duurtetoeslag en VUT APNA  
Dit betreft een voorziening voor aanvulling van de opgebouwde pensioenrechten bij het APNA. Deze verplichting is 
ontstaan door wijzigingen in de pensioenregeling. De in de balans opgenomen voorziening betreft de verplichting uit 
hoofde van de te betalen duurtetoeslag voor zowel gepensioneerden (56), actieve werknemers (133), ex-werknemers (50) 
en VUT-ters (4). 
Vanaf 2008 is deze voorziening tevens incl. verplichting in verband met toekomstige salarisstijgingen, toekomstige 
indexaties en compensatie van de franchise. 

De opbouw en verloop van de voorziening is als volgt:  
   2012  2011 
(in Antilliaanse guldens)      
      
Saldo 1 januari (2011: 10 oktober 2010)  30.207.799  24.639.124 
Mutaties lopend boekjaar:     
Toevoeging door herziening levensverwachtingen –  3.826.820  
Pensioenopbouw 839.610  771.152  
Interestkosten 1.510.390  1.742.883  
Actuariële kosten  2.350.000  6.340.855 
Betalingen  (637.419)  (772.180) 
Saldo 31 december   31.920.380  30.207.799 
      
Per 31 december bestaande uit:     
Werknemers en ex-werknemers  21.507.160  20.353.265 
Reeds gepensioneerde SVB-ers  10.181.043  9.634.813 
VUT-ters   232.177  219.721 
  31.920.380  30.207.799 
      

(15) Voorziening jubileum gratificatie personeel  
Dit betreft een voorziening voor de conform de arbeidsreglement van de SVB opgebouwde jubileum gratificatie bij 
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:  
   2012  2011 
(in Antilliaanse guldens)      
      
Saldo 1 januari (2011: 10 oktober 2010)  2.481.659  – 
Mutaties lopend boekjaar:     
Vermindering door herziening levensverwachtingen (219.014)  126.053  
Opbouw van rechten gedurende verslagperiode 214.483  224.442  
Interestkosten 113.371  118.175  
Betalingen (209.735)  (263.340)  
 (100.895)  205.330  
Opgebouwde rechten per 9/10/10 –  1.679.931  
Per saldo (vrijval)/dotatie  (100.895)  1.885.261 
Toegerekend aan voormalige eilanden van SVB Nederlandse 
Antillen 

 
 

 
– 

 
 

 
596.398 

Saldo 31 december  2.380.764  2.481.659 
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(16) Uitkeringen  
Betreffen nog te betalen loonderving en medische kosten uit hoofde van ZV/OV en pensioenuitkeringen uit hoofde van 
AOV/AWW. Deze zijn als volgt te specificeren: 

   31 december 2012 31 december 2011 
(in Antilliaanse guldens)     
     
Loonderving  28.885.248 26.053.143 
Medische kosten  52.355.059 56.067.124 
Pensioenen  21.393.544 42.030.729 
   102.633.851 124.150.996 
     

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. 

(17) 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 2012 31 december 2011 
(in Antilliaanse guldens)     
     
Ouderdomsfonds  15.058.673 12.422.513 
Weduwen- en Wezenfonds  2.614.632 2.713.880 
   17.673.305 15.136.393 
     
 

(18) Vooruitontvangen Land Curaçao uit hoofde van premieheffing 
De vooruitbetaling uit hoofde van premieheffing ZV/OV van het Land Curaçao kan als volgt worden gespecificeerd: 

  2012 2011 
(in Antilliaanse guldens)    
    
Saldo 1 januari (2011: 10 oktober 2010)  12.639.103 – 
Opgelegde aanslag in het boekjaar  (43.522.628) (49.302.989) 
Af: Ontvangen betalingen in het boekjaar  42.255.636 61.942.092 
Saldo 31 december  11.372.111 12.639.103 
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(19) 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 Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen 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 gelijk aan het gemiddeld netto rendement van 6,03% 
(2011: 2,55%) dat over de verslagperiode is behaald. (zie Toelichting 5 ‘Beleggingen’). 

Een specificatie van de te betalen bedrag 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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(20) Overige schulden en overlopende passiva  
De overige schulden en overlopende passiva zijn als volgt te specificeren: 

   31 december 2012 31 december 2011 
(in Antilliaanse guldens)     
     
Nog af te wikkelen opbrengsten veiling bedrijven 435.301 427.830 
Te betalen bedrijfskosten 935.358 967.816 
Te betalen APNA-pensioen SVB-personeel 697.696 1.911.730 
Reservering vakantiegeld en andere personeelsverplichtingen 796.903 797.609 
Af te dragen ingehouden loonbelasting en sociale lasten SVB-personeel 1.245.839 1.436.274 
Af te dragen ingehouden loonbelasting en sociale lasten ZV/OV 49.200 425.734 
Af te dragen AVBZ-premies op AOV/AWW-uitkeringen 1.066.219 403.422 
Nader te verwerken premie-ontvangsten ZV/OV en AOV/AWW 625.857 1.686.129 
Nader te verwerken terugstortingen pensioenuitkeringen en inhoudingen ten 
behoeve van derden op pensioenuitkeringen 

 
710.203 

 
710.816 

Rekening-courant Dienst Werk & Inkomen inz. overheidsbijdrage 
penshonado’s 

 
1.840.097 

 
1.524.111 

Reservering nog te betalen bijdrage aan zorgopleidingen  3.705.200 3.342.800 
Overige 94.708 229.810 
   12.202.581 13.864.081 
     

(21) Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
Afwikkeling boedelscheiding SVB N.A. 
In de Onderlinge Regeling Boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen zijn bepalingen opgenomen 
voor het verrekenen van nagekomen baten en lasten tussen de rechtsopvolgers met betrekking tot de periode 9/10/10 en 
eerder. Voor de onderhavige jaarrekening is reeds een saldo van nagekomen baten en lasten verrekend met de 
boedelschulden aan RCN namens BES en aan SZV van Sint Maarten. Voorts zijn de ondersteuningskosten doorberekend 
voor de uitvoering van sociale verzekeringen en pensioenen door SVB Curaçao ten behoeve van RCN en SZV 
gedurende de opstartfase van beide uitvoeringsorganisaties. Daarnaast is het aandeel van de rechtsopvolgers van SVB 
N.A. in de kosten als gevolg van de afwikkeling van de boedelverdeling verrekend met de boedelschulden in 
overeenstemming met de regeling. Het betreft onder meer kosten voor de inzet van derden. Naar verwachting volgt de 
finale afrekening in komende periode.  

Het is niet uitgesloten dat op de verrekende bedragen in de toekomst nog aanpassingen volgen. 

Betwiste facturen van het Sint Elisabeth Hospitaal  
Door het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) zijn in de jaren 2009 tot en met 2011 facturen verstuurd aan de SVB voor door 
het Sehos verrichte diensten. Deze facturen zijn gedeeltelijk, voor een totaal bedrag van ca. NAf.4 mln., door de SVB 
betwist. De SVB is momenteel in bespreking met het Sehos hierover. In afwachting van de definitieve afwikkeling van 
deze facturen zijn in de jaarrekeningen over betreffende jaren schattingen opgenomen van de kosten die na bespreking 
tussen de SVB en het Sehos uiteindelijk door de SVB geaccepteerd zullen worden. De uitkomst van deze besprekingen is 
nog niet bekend maar kan inhouden dat de, in de loop der jaren uit hoofde van deze posten verantwoorde medische 
kosten, te hoog of te laag zijn geschat. 
 



Pagina 48 
 

Pensioenverplichtingen Arubajaren 
Personen die per 1 januari 1986 niet op Aruba woonden en daar wel vóór 01-01-86 pensioenrechten hebben opgebouwd, 
zijn bij de vorming van het Land Aruba toegedeeld aan SVB N.A. In 2011 is een actuariële berekening opgesteld waaruit 
blijkt dat de hiermee gemoeide pensioenverplichtingen bedragen naar schatting ca. NAf.244 mln. bedragen. Met de 
splitsing van SVB N.A. zijn de pensioenverplichtingen overgegaan op de rechtsopvolgers. In de praktijk keert SVB 
Curaçao de uitkeringen uit en rekent jaarlijks af met RCN namens BES en SZV van Sint Maarten in overeenstemming 
met de Onderlinge regeling. Voor de jaarrekeningperiode bedroegen de pensioenlasten ca. NAf.9.2 miljoen en is het 
aandeel van de rechtsopvolgers doorbelast. 

Budgetten Stichting Fundashon Mariadal te Bonaire 
In haar uitspraak van 4 juni 2009 is de toenmalige Minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling van het Land 
de Nederlandse Antillen veroordeeld om alsnog budgetten vast te stellen voor de Stichting Fundashon Mariadal te 
Bonaire voor de jaren 2004 en 2005. Conform artikel 23 van het Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekering 2001 
(P.B. 2001, no. 100) moest het budget bij Ministeriële Beschikking worden vastgesteld. Genoemde Ministeriële 
Beschikking werd voorgelegd aan de toenmalige Minister maar werd door de staatkundige verandering niet vastgesteld. 
Doordat geen Ministeriële Beschikking tot stand is gekomen, kon de SVB N.A. Fundashon Mariadal niet uitbetalen. 
Mocht in de toekomst op nader te bepalen juridische gronden tot betaling worden verplicht, dan zal de 
betalingsverplichting in overeenstemming met de Onderlinge Regeling Boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank 
Nederlandse Antillen over de rechtsopvolgers van SVB N.A. worden verdeeld.  
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECOMBINEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
OVER DE PERIODE 2012 

(22) Premiebaten 
De premiebaten zijn als volgt te specificeren: 

   2012 

Over de periode 10 
oktober 2010 t/m 

31 december 2011 
(in Antilliaanse guldens)     
     
Ziektefonds  153.393.372 181.250.397 
Ongevallenfonds  20.836.118 25.187.078 
Ouderdomsfonds  289.769.369 339.285.050 
Weduwen- en Wezenfonds  22.289.967 26.098.850 
   486.288.826 571.821.375 
     
 
Het premiepercentage voor het ZV-fonds bedroeg over afgelopen 2 verslagjaren voor de werkgevers 8,3%, terwijl de 
eigen bijdrage voor de werknemers 2,1% bedroeg. Additioneel betaalt het Land 2,1% voor de gezinsleden van de 
actieven (werknemers), en 4,2% voor de ex-werknemers, en hun gezinsleden. De loongrens voor de ZV/OV-fondsen was 
in de kalenderjaar 2010 NAf.57.174,00, en werd ingaande 1 januari 2011 verhoogd naar NAf.58.484,00. Ingaande 1 
januari 2012 werd deze verhoogd naar NAf.59.654,40. 

 
Het premiepercentage voor de Ouderdomsverzekering bedroeg over afgelopen 2 verslagjaren 13% (7% voor de 
werkgever en 6% voor de werknemer), terwijl het premiepercentage voor de Weduwen- en Wezenverzekering 1% 
bedroeg (werkgever en werknemer elk 0,5%). De loongrens voor de Ouderdoms- en de Weduwen- en Wezenverzekering 
was in het kalenderjaar 2010 NAf.80.336,00, en werd ingaande 1 januari 2011 verhoogd naar NAf.82.184. Ingaande 1 
januari 2012 is de loongrens verhoogd naar NAf.93.000,00 

 
In november 2012 zijn er voor de ZV/OV-fondsen naheffingsaanslagen opgelegd over het jaar 2011. De bezwaartermijn 
voor deze naheffingsaanslagen is inmiddels verlopen. De SVB verwacht geen significante stijging van de premiebaten 
met betrekking tot 2011. 

(23) Vrijval gereserveerde pensioenrechten en uitkeringen ZV/OV-fondsen 
Deze post is als volgt te specificeren: 

   2012 

Over de periode 10 
oktober 2010 t/m 

31 december 2011 
(in Antilliaanse guldens)     
     
Vrijval gereserveerde pensioenrechten     
Vrijgevallen geblokkeerde pensioenrechten AOV  6.965.353 7.089.272 
Vrijgevallen geblokkeerde pensioenrechten AWW 2.701.550 2.505.089 
   9.666.903 9.594.361 
    
Vrijval uitkeringen ZV/OV fondsen    
Vrijval reservering medische kosten  494.857 15.704 
  494.857 15.704 
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(24) Overige baten 
Deze post is als volgt te specificeren: 

(25) Uitkeringen 
Een overzicht van de uitkeringen, uitgesplitst per fonds, is als volgt: 

  2012 
Over de periode 10 oktober 2010 

t/m 31 december 2011 
(in Antilliaanse guldens)      
      
Ziektefonds     
Medische kosten 181.647.103  205.488.746  
Loonderving 19.781.325  20.938.058  
  201.428.428  226.426.804 
Ongevallenfonds     
Medische kosten 20.744  38.481  
Loonderving 5.559.303  6.501.684  
  5.580.047  6.540.165 
Ouderdomsfonds     
Pensioenen  395.886.493  447.792.054 
     
Weduwen- en Wezenfonds     
Pensioenen  18.279.214  21.697.594 
     
  621.174.182  702.456.617 
      

(26) 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 55 tot en met 57. 

(27) Medische kosten uit hoofde van (tarief)aanpassingen voorgaande jaren 
Deze post bestaat voornamelijk in het verslag 2011 en 2012 uit achteraf betaalbaar gestelde declaraties van het Sint 
Elisabeth Hospitaal over periode vóór 10 oktober 2010, die in eerste instantie afgewezen werden door de SVB N.A. 

(28) Financieringsbaten 
De toerekening van de beleggingsresultaten aan de fondsen, alsmede de specificatie en toerekening van de rentelasten 
aan de fondsen is nader uiteengezet in de Toelichting op de uitsplitsing per fonds op pagina 56. 
 

   2012 

Over de periode 
10 oktober 2010 

t/m 31 december 
2011 

(in Antilliaanse guldens)     
     
Opgevoerde vorderingen op AOV-pensioengerechtigden wegens teveel betaalde pensioenen 729.097 1.360.179 
Opgevoerde vorderingen op AWW-pensioengerechtigden wegens teveel betaalde pensioenen 29.307 31.681 
Diverse baten nagekomen verrekeningen boedelscheiding (112.462) 1.187.189 
Eenmalige vergoeding ondersteuning BES en Sint Maarten gedurende de opstartfase 
tot en met eind 2010 

 
– 

 
2.856.761 

Doorbelaste nagekomen ziektekosten personeel over het jaar 2011 aan Bureau 
Ziektekosten Voorziening 

321.207 – 

Overige baten 206.899 23.687 
 1.174.048 5.459.497 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECOMBINEERDE KASSTROOM UIT 
OPERATIONELE ACTIVITEITEN 

(29) Kasstroom uit operationele activiteiten 
Dit betreft een specificatie van de herleiding van het saldo “Tekort” tot negatieve kasstroom uit operationele activiteiten. 

 2012 

Over de periode  
10 oktober 2010  

tot en met 
31 december 2011 

(in Antilliaanse guldens)    
    
Nog te dekken tekort  (65.884.120) (65.031.671) 
Overboeking naar het schommelfonds AOV/AWW en ZV/OV  (105.541.110) (132.876.242) 
  (171.425.230) (197.907.913) 
    
Dotatie wettelijke reserve 28.890.000  48.237.160 
Afschrijvingskosten 1.251.619  1.887.261 
Voorziening duurtetoeslag en jubileum gratificatie personeel 1.611.686  8.050.335 
Saldo interestbaten en -lasten FZOG/BES/Sint Maarten (518.528)  6.010.999 
Koersresultaten beleggingen (18.132.283)  11.905.973 
  13.102.494 76.091.728 
    
Veranderingen in het werkkapitaal:    
(Toename)/afname langlopende vordering (1.160.917)  1.496.813 
Toename vordering uit hoofde van premieheffing ZV/OV en 
AOV/AWW 

 
(495.694) 

  
(4.319.864) 

Afname/(toename) vordering op pensioengerechtigden 25.187  (219.928) 
Afname/(toename) rekening-courant Ontvanger Land Curaçao 3.720.008  (6.313.294) 
Afname/(toename) vooruitbetaalde uitkeringen 6.628.598  (4.768.073) 
Afname te vorderen rente beleggingen, overige vorderingen en 
overlopende activa 

 
3.705.726 

  
9.335.729 

Toename geblokkeerde pensioenrechten 2.536.912  3.836.585 
Afname/(toename) te betalen uitkeringen (21.517.145)  16.656.939 
(Afname)/toename in vooruitontvangen Land Curaçao uit 
hoofde van premieheffing 

 
(1.266.992) 

  
12.639.103 

Afname/(toename) overige schulden en overlopende passiva (1.661.500)  1.665.926 
  (9.485.817) 30.009.936 
    
Negatieve kasstroom uit operationele activiteiten  (167.808.553) (91.806.249) 
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UITSPLITSING GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (ACTIVA) 
  

Sociale 
Verzekeringsbank 

Schommelfondsen 
AOV/AWW-ZV/OV 

 
Fonds Ziekteverzekering 

Fonds 
Ongevallenverzekering 

Fonds Algemene 
Ouderdomsverzekering 

Fonds Weduwen- 
Wezenverzekering 

 
Eliminaties 

 
Gecombineerd 

 (in Antilliaanse guldens) Toel. 31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11 
                  
VASTE ACTIVA                  
Immateriële vaste activa 2 – – – – 914.928 1.004.640 – – – 82.849 – 6.775 – – 914.928 1.094.264 
Materiële vaste activa 3 17.361.448 17.804.652 – – – – – – – – – – – – 17.361.448 17.804.652 
  17.361.448 17.804.652 – – 914.928 1.004.640 – – – 82.849 – 6.775 – – 18.276.376 18.898.916 
Financiële vaste activa                  
Langlopende vordering 4 – – – – 1.160.917 – – – – – – – – – 1.160.917 – 
Beleggingen 5 383.026.224 585.414.843 – – – – – – – – – – – – 383.026.224 585.414.843 
  383.026.224 585.414.843 – – 1.160.917 – – – – – – – – – 384.187.141 585.414.843 
                  
  400.387.672 603.219.495 – – 2.075.845 1.004.640 – – – 82.849 – 6.775 – – 402.463.517 604.313.759 
VLOTTENDE ACTIVA                  
                  
Vorderingen                  
Vordering op SVB  – – 104.847.982 210.389.091 77.611.768 49.857.167 3.184.615 2.984.615 161.725.432 165.833.551 14.866.049 13.751.830 (362.235.846) (442.816.254) – – 
Vordering uit hoofde van premieheffing  6 – – – – 13.135.955 13.753.585 – – 27.750.250 26.636.926 – – – – 40.886.205 40.390.511 
Vordering op Vereffenaar Nederlandse  
Antillen uit hoofde premieheffing  

 
7 – – – – 4.090.246 4.090.246 – – – – – – – – 4.090.246 4.090.246 

Vorderingen op pensioengerechtigden 8 – – – – – – – – 1.475.125 1.490.315 5.492 15.489 – – 1.480.617 1.505.804 
Rekening-courant Ontvanger Land 
Curaçao 

 
9 – – – – – – – – 2.593.286 6.313.294 – – – – 2.593.286 6.313.294 

Rekening-courant BZV 10 – 1.653.839 – – – – – – – – – – – – – 1.653.839 
Rekening-courant Cessantiafonds  10 727.450 512.354 – – 23.942 (163.114) – – – – – – – – 751.392 349.240 
Rekening-courant FZOG 10 3.147.562 1.262.762 – – 396.489 21.819.968 – – – – – – – – 3.544.051 23.082.730 
Vooruitbetaalde uitkeringen 11 – – – – – – – – 17.186.018 23.205.874 551.050 1.159.792 – – 17.737.068 24.365.666 
Rente beleggingen  1.646.435 5.201.964 – – – – – – – – – – – – 1.646.435 5.201.964 
Overige vorderingen  653.473 514.381 – – 1.107.470 1.440.850 – – 121.388 77.297 – – – – 1.882.331 2.032.528 
  6.174.920 9.145.300 104.847.982 210.389.091 96.365.870 90.798.702 3.184.702 2.984.615 210.851.499 223.557.257 15.422.591 14.927.111 (362.235.846) (442.816.254) 74.611.631 108.985.822 
                  
Liquide middelen 12 40.822.810 34.049.198 – – 3.155.717 924.862 – – 18.424.175 6.640.101 – – – – 62.402.702 41.614.161 
                  
  46.997.730 43.194.498 104.847.982 210.389.091 99.521.587 91.723.564 3.184.615 2.984.615 229.275.674 230.197.358 15.422.591 14.927.111 (362.235.846) (442.816.254) 137.014.333 150.599.983 
                  
  447.385.402 646.413.993 104.847.982 210.389.091 101.597.432 92.728.204 3.184.615 2.984.615 229.275.674 230.280.207 15.422.591 14.933.886 (362.235.846) (442.816.254) (539.477.850 754.913.742 
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UITSPLITSING GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (PASSIVA) 
  

Sociale 
Verzekeringsbank 

Schommelfondsen 
AOV/AWW-ZV/OV 

 
Fonds Ziekteverzekering 

Fonds 
Ongevallenverzekering 

Fonds Algemene 
Ouderdomsverzekering 

Fonds Weduwen- 
Wezenverzekering 

 
Eliminitaties 

 
Gecombineerd 

 (in Antilliaanse guldens) Toel. 31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11 
                  
PASSIVA                  
                  
Ten behoeve van de fondsen beheerde 
vermogens 

 
13 

                

Wettelijke reserves  – – – – 85.661.000 77.468.000 2.277.000 2.077.000 158.212.000 138.327.000 8.012.000 7.400.000 – – 254.162.000 225.272.000 
Nog te dekken tekorten Vereffenaar Land 
Nederlandse Antillen 

 
– – – – (44.537.524) (44.537.524) – – – – – – – – (44.537.524) (44.537.524) 

Nog te dekken tekorten Land Curaçao  – – – – (60.884.121) (65.031.671) – – – – – – – – (60.884.121) (65.031.671) 
Schommelfondsen  – – 104.847.982 210.389.091 – – – – – – – – – – 104.847.982 210.389.091 
  – – 104.847.982 210.389.091 (19.760.645) (32.101.195) 2.277.000 2.077.000 158.212.000 138.327.000 8.012.000 7.400.000 – – 253.588.337 326.091.896 
                  
Voorzieningen                   
Voorziening duurtetoeslag en VUT APNA 14 31.920.380 30.207.799 – – – – – – – – – – – – 31.920.380 30.207.799 
Voorziening jubileum gratificatie personeel 15 2.380.764 2.481.659 – – – – – – – – – – – – 2.380.764 2.481.659 
  34.301.144 32.689.458 – – – – – – – – – – – – 34.301.144 32.689.458 
                  
Kortlopende schulden                  
Schulden aan beherende fondsen  362.235.846 442.816.254 – – – – – – – – – – (362.235.846) (442.816.254) – – 
Uitkeringen 16 – – – – 81.240.307 82.120.267 – – 21.024.928 41.611.801 368.616 418.928 – – 102.633.851 124.150.996 
Geblokkeerde pensioenrechten 17 – – – – – – – – 15.058.673 12.422.513 2.614.632 2.713.880 – – 17.673.305 15.136.393 
Vooruitontvangen premiebijdrage Land 
Curaçao  

 
18 – – – – 11.372.111 12.639.103 – – – – – – – – 11.372.111 12.639.103 

Te betalen aan Nederland n.a.v. 
boedelscheiding 

 
19 47.799.984 44.746.469 – – 2.552.450 2.813.137 248.411 248.411 313.957 1.170.662 1.146.572 1.146.572 – – 52.061.374 50.125.251 

Te betalen aan St. Maarten n.a.v. 
boedelscheiding 

 
19 (8.043.416) 120.479.493 – – 22.140.168 22.854.140 659.204 659.204 30.740.305 32.995.570 3.228.157 3.228.157 – – 48.724.418 180.216.564 

Rekening-courant Overheidsfondsen 10 27.395 – – – – – – – – – – – – – 27.395 – 
Rekening-courant BZV 10 6.893.334 – – – – – – – – – – – – – 6.893.334 – 
Overige schulden en overlopende passiva 20 4.171.115 5.682.319 – – 4.053.041 4.402.752 – – 3.925.811 3.752.661 52.614 26.349 – – 12.202.581 13.864.081 
  413.084.258 613.724.535 – – 121.358.077 124.829.399 907.615 907.615 71.063.674 91.953.207 7.410.591 7.533.886 (362.235.846) (442.816.254) 251.588.369 396.132.388 
                  
  447.385.402 646.413.993 104.847.982 210.389.091 101.597.432 92.728.204 3.184.615 2.984.615 229.275.674 230.280.207 15.422.591 14.933.886 (362.235.846) (442.816.254) 539.477.850 754.913.742 

                  
                  
                  
                  

 

  



 

    Pagina 54 
 

UITSPLITSING GECOMBINEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 
 

  Sociale Verzekeringsbank 
Schommelfondsen 

AOV/AWW-ZV/OV 
 

Fonds Ziekteverzekering 
Fonds 

Ongevallenverzekering 
Fonds Algemene 

Ouderdomsverzekering 
Fonds Weduwen- 
Wezenverzekering 

 
Eliminitaties 

 
Gecombineerd 

 (in Antilliaanse guldens) Toel. 2012 2011*) 2012 2011*) 2012 2011*) 2012 2011*) 2012 2011*) 2012 2011*) 2012 2011*) 2012 2011*) 
                  
BATEN                  
Premiebaten 22,30 – – – – 153.393.372 181.250.397 20.836.118 25.187.078 289.769.369 339.285.050 22.289.967 26.098.850 – – 486.288.826 571.821.375 
Boetes en vergoeding dwangschriften 9 – – – – 663.269 634.064 126.398 123.982 514.295 729.389 39.561 56.107 – – 1.343.523 1.543.542 
  – – – – 154.056.641 181.884.461 20.962.516 25.311.060 290.283.664 340.014.439 22.329.528 26.154.957 – – 487.632.349 573.364.917 
Vrijval gereserveerde pensioenrechten  23 – – – – – – – – 6.965.353 7.089.272 2.701.550 2.505.089 – – 9.666.903 9.594.361 
Vrijval gereserveerde uitkeringen ZV/OV-
fondsen 

 
23 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 494.857 15.704 – – – – – – 

 
– 

 
– 494.857 15.704 

Overige baten  24 – – – – 227.386 2.303.282 10.507 372.819 902.161 2.679.496 33.994 103.900 – – 1.174.048 5.459.497 
  – – – – 154.778.884 184.203.447 20.973.023 25.683.879 298.151.178 349.783.207 25.065.072 28.763.946 – – 498.968.157 588.434.479 
LASTEN                  
Uitkeringen 25 – – – – 201.428.428 226.426.804 5.580.047 6.540.165 395.886.493 447.792.054 18.279.214 21.697.594 – – 621.174.182 702.456.617 
Administratiekosten 26,31 – – – – 20.688.762 24.486.696 3.938.922 4.915.290 9.152.566 9.425.048 711.407 740.001 – – 34.491.657 39.567.035 
Dotatie voorziening duurtetoeslag 14 – – – – 1.401.684 3.948.971 265.995 791.692 633.584 1.485.893 48.737 114.299 – – 2.350.000 6.340.855 
(Vrijval)/dotatie voorziening jubileum 
gratificatie personeel 

 
15 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– (60.180) 1.174.108 (11.420) 235.385 (27.203) 441.785 (2.092) 33.983 

 
– 

 
– (100.895) 1.885.261 

Medische kosten uit hoofde van 
(tarief)aanpassingen voorgaande jaren  

27  
– 

 
– 

 
– 

 
– 2.352.736 711.828 – – – – – – 

 
– 

 
– 2.352.736 711.828 

Bijdrage aan zorgopleidingen  – – – – 1.082.400 1.425.368 – – – – – – – – 1.082.400 1.425.368 
Overige lasten  – – – – – 27.155 – 1.243 36.417 279.422 5.910 12.895 – – 42.327 320.715 
  – – – – 226.893.830 258.200.930 9.773.544 12.483.775 405.681.857 459.424.202 19.043.176 22.598.772 – – 661.392.407 752.707.679 
                  
FINANCIERINGSBATEN  28,33                 
Opbrengst beleggingen  – – – – 3.924.981 3.576.116 498.864 333.009 9.340.063 8.013.898 15.946.385 8.990.949 – – 29.710.293 20.913.972 
Rentelasten schulden boedelscheiding  – – – – (1.399.108) (1.107.918) (177.826) (103.170) (3.329.379) (2.482.788) (5.684.283) (2.785.489) – – (10.590.596) (6.479.365) 
Overige financierings-baten en (lasten)  – – – – 479.733 181.813 97.702 36.450 176.175 (46.878) 15.713 (3.545) – – 769.323 167.840 
  – – – – 3.005.606 2.650.011 418.740 266.289 6.186.859 5.484.232 10.277.815 6.201.915 – – 19.889.020 14.602.447 

Dotatie aan wettelijke reserve 13 – – – – (8.193.000) (13.778.015) (200.000) (295.615) (19.885.000) (32.878.803) (612.000) (1.284.727) – – (28.890.000) (48.237.160) 
Tekort  – – – – (77.302.340) (85.125.487) 11.418.219 13.170.778 (121.228.820) (137.035.566) 15.687.711 11.082.362 – – (171.425.230) (197.907.913) 

Dekking ten laste/ (overboeking naar) 
schommelfonds 

 
                

-AOV/AWW  – – – – – – – – 121.228.820 137.035.566 (15.687.711) (11.082.362) – – 105.541.109 125.953.204 
- ZV/OV  – – – – 11.418.219 20.093.816 (11.418.219) (13.170.778) – – – – – – – 6.923.038 
Tekort Ziektefonds lopend jaar  – – – – (65.884.121) (65.031.671) – – – – – – – – (65.884.121) (65.031.671) 
                  

*) 2011 Betreft over de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011
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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. 

(30) Premiebaten 
De premiebaten uit hoofde van ZV en OV over de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 zijn naar 
rato van de respectievelijke premieheffingspercentages over de beide fondsen verdeeld en werd vastgesteld op 83,3% 
voor ZV en 16,7% voor de OV. 

(31) Administratiekosten 
De administratiekosten zijn als volgt opgebouwd: 

   
 

2012 

Over de periode 10 
oktober 2010 t/m  

31 december 2011 
(in Antilliaanse 
guldens) 

      

       
Personeelskosten     
Lonen en salarissen 26.151.754  31.565.941  
Sociale lasten 3.591.979  3.946.242  
Pensioenlasten 3.133.984  3.861.360  
Overige personeelskosten 332.688  511.144  
  33.210.405  39.884.687 
     
Overige beheerskosten     
Huisvestingskosten 1.576.894  1.486.303  
Algemene kosten 4.526.947  4.163.715  
Afschrijvingen 1.251.619  1.887.261  
  7.355.460  7.537.279 
  40.565.865  47.421.966 
     
Doorberekend aan Cessantiafonds  (214.102)  (258.099) 
Doorberekend aan Fonds Ziektekosten 
Overheidsgepensioneerden 

  
(1.104.658) 

  
(1.230.614) 

Doorberekend aan (voormalig) Bureau Ziektekosten 
Voorziening 

  
(1.895.790) 

  
(6.366.218) 

Ontvangen subsidie en beheersvergoedingen voor 
uitvoering van overheidsziektekostenregelingen 

 
 

 
(2.859.658) 

  
– 

     
Totaal   34.491.657  39.567.035 
       
 

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 verdeeld. Vervolgens zijn de salariskosten over ZV en OV 
respectievelijk AOV en AWW verdeeld naar rato van de premieverdeling van de desbetreffende fondsen. 

Tekort op overgenomen taken (voormalig) Bureau Ziektekosten Voorzieningen   
In mei 2012 heeft SVB de uitvoering van overheidsziektekostenregelingen van het (voormalig) Bureau Ziektekosten 
Voorzieningen overgenomen. Met de herschikking van deze Cure-taken is de financiële dekking in de beheerskosten 
van SVB voor de overgenomen taken verlaagd van NAf.6.366.218 in 2011 naar NAf.4.755.448 over 2012. De financiele 
dekking 2012 bestaat uit doorberekende kosten aan het (voormalig) Bureau Ziektekosten Voorzieningen van 
NAf.1.895.790 en subsidie en beheersvergoedingen van NAf.2.859.658 voor de uitvoering van 
overheidsziektekostenregelingen. De lagere dekking heeft het resultaat van SVB over 2012 nadelig beïnvloed met 
NAf.1.473.783. Het nadeel is toegerekend aan de diverse fondsen. 

De administratiekosten voor de uitvoering van overheidsregelingen is als volgt opgebouwd: 

   Over de periode 1 mei 2012 t/m  
31 december 2012 

(in Antilliaanse guldens)      
       
Personeelskosten     
Lonen en salarissen   2.815.908  
Sociale lasten   362.622  
Pensioenlasten   337.169  
Huisvestingskosten   415.135  
Algemene kosten   391.908  
Afschrijvingen   10.699  
    4.333.441 
     
Ontvangen overheidssubsidie en beheersvergoedingen    (2.859.658) 
     
Tekort     1.473.783 
       
 

Doorberekening van de administratiekosten aan de diverse fondsen 

De kosten zijn als volgt aan de diverse fondsen toegerekend: 

 

 
 

2012 

Over de periode 10 
oktober 2010 t/m  

31 december 2011 
(in Antilliaanse guldens)   
   
Ziektefonds 20.688.762 24.486.696 
Ongevallenfonds 3.938.922 4.915.290 
Ouderdomsfonds 9.152.566 9.425.048 
Weduwen- en Wezenfonds 711.407 740.001 
   
 34.491.657 39.567.035 
   

Personele bezetting 
Het personeelsbestand per ultimo boekjaar bestond uit 312 werknemers (inclusief 26 tijdelijke krachten/contractanten) 
waarvan 235 zijn belast met de uitvoering van de sociale verzekeringen voor ZV/OV en AOV/AWW (de reguliere SVB 
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taken), 42 zijn ingezet voor de overheidsziektekostenregeling die zijn overgenomen van de SBZV per 1 mei 2012 en 9 
ter beschikking gesteld zijn aan het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden. 

Medewerkers in vaste dienst 2012 2011 2010 2009 2008 
      
SVB Curaçao 235 219 226 220 212 
      
Taken (voormalig) Bureau Ziektekostenvoorziening  42 67 67 – – 
Taken Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden 9 9 10 10 11 
 286 295 303 230 223 
      
 

(32) Financieringsbaten 
Beleggingsresultaten 
Het rendement voor de beleggingsportefeuille is gemiddeld 6,03% voor de verslaggevingsperiode (2011: 2,55%).   

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 financiële posities van 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- en AWW-fondsen (de fondsen) enerzijds en het SVB-fonds anderzijds, alsmede tussen de 
fondsen onderling, bestaan rekening-courant verhoudingen. Er vindt renteverrekening plaats tussen de diverse fondsen 
over de in rekening-courant verschuldigde bedragen of te vorderen tegoeden. Als rentepercentage voor deze 
renteverrekening is gehanteerd het in het verslagjaar gerealiseerde gemiddelde rendement op beleggingen.  
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Verbonden partijen 

De Sociale Verzekeringsbank verricht transacties met de volgende verbonden partijen: 

• De rechtspersoon Land Curaçao;  
• Het Cessantiafonds; 
• Het Bureau Ziektekostenverzekering (BZV); 
• Het Fonds Ziekte overheidsgepensioneerden (FZOG); 
• Overheidsziektekostenregelingen 

(33) Gebeurtenissen na balansdatum 
Per 1 februari 2013 is de Landsverordening Basisverzekering ziektekosten ingevoerd. Hierdoor komt de 
ziektekostenregeling conform de Landsverordening Ziekteverzekering (ZV) te vervallen, zoals ook de 
ziektekostenregelingen Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG), overheidsziektekostenregeling Pro 
Pauper (PP), en de Ziektekosten regeling van verzekerden ondergebracht bij de Stichting Toegankelijkheidzorg 
(S.G.T.Z.). Alle verzekerden van deze landsverordeningen en regelingen zijn nu voor wat betreft medische kosten per 1 
februari 2013 verzekerd onder de Landsverordening Basisverzekering ziektekosten. 

Per 1 februari 2013 is het beheer en uitvoer van Landsverordening Algemene Verzekering Bijzonder Ziektekosten 
(AVBZ), ondergebracht bij de SVB. 

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%, waarbij de verhoging door de werkgevers gedragen zal worden. Indien het inkomen van een verzekerde meer 
bedraagt dan NAf.100.000,00 per jaar, wordt over het meerdere een premie van 1% geheven, te betalen door de 
verzekerde. 
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