
Afsluiting SVB-bankrekeningen premiebetalingen 

De SVB maakt hierbij bekend dat m.i.v. 1 november 2018 alle bankrekeningen voor premiebetaling aan 

de SVB gesloten worden. Betaling van alle premies dient vanaf 01 november a.s. uitsluitend te 

geschieden via het Ontvangerskantoor te Regentesselaan z/n. 

Met ingang van 1 november moeten alle betalingen van SVB-premies (ZV/OV, AOV/AWW, en 

Cessantia) via de bankrekeningen van het Ontvangerskantoor betaald worden onder vermelding van het 

betalingskenmerk en cribnummer zoals aangegeven op het online aangifte formulier. 

Zoals gebruikelijk dient de aangifte en betaling van de SVB-premies uiterlijk op de vijftiende van de 

maand te geschieden. De Cessantia-bijdrage dient uiterlijk per 30 juni van ieder kalenderjaar betaald te 

worden. Hierbij dient vermeld te worden dat het om betaling van de Cessantia-bijdrage gaat, het Crib-

nummer en het jaar van betaling (b.v. CESS123456789-2017). 

Aangifte formulieren 

Gelieve de website van de Belastingdienst te bezoeken voor het elektronisch indienen van uw ZV/OV-

aangifteformulier. 

Helpdesk  

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de SVB op 434-4000, 434-4324, 434-4361, 434-

4362, of 4344335. 

Landsontvanger: 

MCB: 23329507 

Giro: 1500047 

Vidanova Bank: 502310.001 

Banco di Caribe: 306495.01 

RBC: 8.000.000.104.14.6229 

ORCO Bank: 1081290195 

FirstCaribbean International Bank Curaçao (CIBC): 1002423 

 

SVB ta sera kuentanan bankario pa pago di prima 

SVB ta partisipá ku entrante 1 novèmber 2018 ta sera tur su kuentanan bankario pa pago di primanan. 

Pago di tur prima di SVB ta posibel solamente via Ontvangerskantoor. 

Entrante 1 novèmber 2018 tur pago di primanan di SVB (ZV/OV, AOV/AWW i Cessantia) mester bai 

riba kuentanan di Ontvangerskantoor ku e informashon nesesario i cribnummer. 

Manera kustumber mester hasi pago di primanan di SVB pa mas tardá 15 di luna. Doño di trabou ta 

obligá di paga prima di Cessantia pa su trahadónan pa mas tardá 30 di yüni di kada aña, ku menshon di 

cribnummer i aña ku ta paga (p.e. CESS123456789-2017). 

Formularionan di pago 

Pa pago elektróniko di ZV/OV bishita e wepsait di Belastingdienst. 

Helpdesk 

Pa mas informashon tuma kontakto ku SVB na 434-4000, 434-4324, 434-4361, 434-4362, 434-4335. 

Landsontvanger: 

MCB: 23329507 

Giro: 1500047 

Vidanova Bank: 502310.001 

Banco di Caribe: 306495.01 

RBC: 8.000.000.104.14.6229 

ORCO Bank: 1081290195 

FirstCaribbean International Bank Curaçao (CIBC): 1002423 


