
 

 

SOCIALE VERZEKERINGSBANK 
SOCIAL INSURANCE BANK OF ARUBA 

 
Caya Punta Brabo 19, Eagle, Aruba 

Tel: (297) 5272700  Fax: (297) 5875532 

 
 
SVb personeelsopgave 2010 
Vanaf 1 januari 2011 is het mogelijk om de SVb personeelsopgave 2010 te downloaden vanaf 
onze webpagina www.svbaruba.org. De SVb Personeelsopgave 2010 is een pdf-bestand die 
u kunt downloaden. U kunt dit bestand openen en uitprinten met de applicatie Adobe Reader. 
Ook is de personeelsopgave verkrijgbaar bij de afdeling Premieheffing te SVb Eagle, gelegen 
te Caya Punta Brabo 19.  
 
Informatie van de werknemers 
Hieronder treft u een lijst aan met de informatie betreffende de in uw dienst zijnde 
werknemers die u aan de SVb dient te verschaffen.  
 

• Persoonsnummer 

• Identiteitsnummer 

• Naam en voornamen 

• Adres 

• Geslacht 

• Functie/beroep 

• Datum aanvang dienstverband 

• Datum einde dienstverband 

• Dagloon 

• Brutoloon per jaar 

• Werkuren in een periode 

• Werkdagen in een periode 
 
 
Let op! Wijziging in de opgave 
Op de SVb personeelsopgave 2010 zijn er twee kolommen toegevoegd betreffende informatie 
over het totaal aantal werkuren en werkdagen die werknemers over een bepaalde periode 
(per week, per quincena/twee weken of per maand) hun werkzaamheden verrichtten. 
Hieronder volgt een korte toelichting met een voorbeeld over de benodigde informatie. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ter vaststelling van de juiste premieaanslag en ter berekening van de hoogte van een 
eventuele uitkering, is het noodzakelijk dat de bank over de gegevens omtrent de gewerkte 
uren en dagen over een bepaalde periode (per week, per quincena/twee weken of per maand) 
van de werknemers beschikt, die u aan ons door middel van de personeelsopgave dient te 
verstrekken. 
 
Het aantal werkuren kunt u aangeven met: 
u/w = uren per week 
u/q  =  uren per quincena (per twee weken) 
u/m =  uren per maand 
 
Het aantal werkdagen kunt u aangeven met: 
d/w = dagen per week 
d/q  = dagen per quincena (per twee weken) 
d/m = dagen per maand 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Voorbeeld 1 
Stel u heeft 2 werknemers in dienst die een volledige arbeidstijd van 40 uur per week, 
verdeeld over 5 dagen in een week, werkzaam zijn. In de kolom ‘werkuren’ dient u 40 uren per 
week voor beide werknemers in te vullen en in de kolom werkdagen 5 dagen per week. Zoals 
onderaan aangegeven in tabel A. 
 
Tabel A. 

Naam en voornaam werknemer 

 
 

Werkuren  
per 

week/ 
quincena/  
maand 

Werkdagen  
per 

week/ 
quincena/ 
maand 

Werknemer 1 40 u/w 5 d/w 

Werknemer 2 40 u/w 5 d/w 

 
 
Voorbeeld 2 
Stel een werknemer heeft een variabele werktijd waarbij hij gemiddeld 8 uren per week, 
verdeeld over 4 dagen in de week werkt. In dit geval dient u in de kolom ‘werkuren ‘ in te 
vullen 8 uren per week en in de kolom werkdagen 4 dagen per week. Zoals in tabel B. 
aangegeven. 
 
Tabel B. 

Naam en voornaam werknemer 

 
 

Werkuren  
per 

week/ 
quincena/   
maand 

Werkdagen  
per 

week/ 
quincena/   
maand 

Werknemer 1 8 u/w 4 d/w 

 
 
 



Voorbeeld 3 
Indien de werknemers ‘een normale werktijd’ bij een 6-daagse werkweek totaal 208 uren in de 
maand werken, dient u het gemiddelde werkdagen per maand, zijnde 26 aan te geven in de 
kolom werkdagen. Zoals in tabel C. wordt aangegeven. 
 
Bij een 6-daagse werkweek hoort in principe een totaal van 208 werkuren in de maand. 
 
Tabel C. 

Naam en voornaam werknemer 

 
 

Werkuren  
per 

week/ 
quincena/   
maand 

Werkdagen  
per 

week/ 
quincena/   
maand 

Werknemer 1 208 u/m 26 d/m 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Mocht u nog vragen hebben of nadere informatie wensen over de SVb personeelsopgave 
2010 gelieve dan contact op te nemen met de afdeling Premieheffing via telefoon 527-2700. 

 


