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HIGHLIGHTS DIENSTEN AAN DERDEN KWARTAAL 3-2022

kw 4-2022 kw 4-2021 Δ kw 4

Opbrengsten 878.464              855.839              2,6%

Personeelskosten (735.242)             (675.080)            8,9%

Algemene kosten (119.521)             (156.604)            -23,7%

Doorbelastekosten (23.196)               (24.067)               -3,6%

Totale kosten (878.464)             (855.839)            2,6%

Voorlopige Resultaat -                       -                      

HIGHLIGHTS ADMINISTRATIEFONDS KWARTAAL 3-2022

kw 4-2022 kw 4-2021 Δ kw 4

Opbrengsten 16.230.969         15.968.130        1,6%

Personeelskosten (11.076.378)        (11.318.729)       -2,1%

Algemenekosten (5.148.776)          (4.644.785)         10,9%

Interestopbrengsten (5.815)                  (4.616)                 26,0%

Totale kosten (16.230.969)        (15.968.130)       1,6%

Voorlopige resultaat -                       -                      
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1. Inleiding 

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) heeft een belangrijke rol als uitvoerder van de 

socialezekerheidswetgeving op Aruba. In dit kader beheert de bank het ouderdomsfonds (AOV), het 

weduwen- en wezenfonds (AWW), het ziektefonds (ZV), het ongevallenfonds (OV) en het 

Cessantiafonds. Naast het administreren van de fondsen monitort de bank verschillende 

ontwikkelingen, vooral binnen de economie, die invloed hebben op de financiële positie van de 

fondsen. Elk kwartaal rapporteert de bank over deze zaken aan de Minister belast met de bank en aan 

de Raad van Toezicht en Advies middels een kwartaalbericht. 

 
De wereldeconomie 

De oorlog in Oekraïne zorgt wereldwijd voor grote onzekerheid en toegenomen risico’s. De 

wereldeconomie hersteld in 2022 boven verwachting snel van de coronapandemie. Dit herstel werd 

gedreven door de onverwacht scherpe opleving van de vraag naar producten en diensten en de 

ondersteuning van de economie door overheden en centrale banken. In 2021 nam de groei af, doordat 

producenten en transportbedrijven moeite hadden om de snel gestegen vraag bij te benen. Dit zorgde 

voor hogere inflatie. De Russische invasie van Oekraïne heeft het aanbod van producten en diensten 

verder onder druk gezet. Wereldwijd zijn met name de prijzen van energie, grondstoffen en voedsel 

opgelopen. Deze prijsstijging was veel scherper en wijdverbreider dan de meeste economische 

instellingen hadden zien aankomen. De economische gevolgen zijn op korte termijn onzeker en de 

risico’s zijn toegenomen. Een verdere escalatie van de oorlog, de sancties of tegenmaatregelen en een 

langdurige oorlog zijn nog steeds reële mogelijkheden. In een ongunstig scenario was een tekort aan 

energie ontstaan, waardoor delen van economieën zullen moeten afschakelen. Dit heeft 

verstrekkende gevolgen voor alle landen. Hierdoor ontstaat economische krimp en een verdere 

stijging van de prijzen. Het Internationaal Monetair Fonds voorspelt in haar recent prognose1 dat de 

wereldwijde groei zal naar verwachting dalen van naar schatting 3,4 procent in 2022 tot 2,9 procent 

in 2023 en vervolgens stijgen tot 3,1 procent in 2024. De prognose van IMF voor 2023 is 0,2 procent 

hoger dan voorspeld in de World Economic Outlook (WEO) van oktober 2022, maar lager dan 

historische gemiddeld van 3,8 procent tussen 2000 en 2019. De renteverhoging van centrale banken 

om de inflatie te bestrijden en de Russische oorlog in Oekraïne blijven op de economische activiteiten 

drukken. De wereldwijde inflatie zal naar verwachting dalen van 8,8 procent in 2022 tot 6,6 procent 

in 2023 en 4,3 procent in 2024, nog steeds boven het niveau van de voor de pandemie van ongeveer 

3,5 procent.  

                                                             
1 World Economic Outlook: Inflation Peaking amid Low Growth, IMF, January 30, 2023  
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De lokale economie 

Het economisch herstel van Aruba zet door. De Arubaanse economie groeide met 12 procent in 2022 

volgens het laatste bericht van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het economisch herstel in 

2022 wordt gestimuleerd door de snelle groei van de toeristische sector. Hierbij is het open karakter 

van de Arubaanse economie en haar enorme afhankelijkheid van toerisme (internationale 

ontwikkelingen) vooral vanuit de Verenigde Staten van belang. Herstel van de COVID-19-pandemie is 

dus afhankelijk van het economisch herstel in andere landen, met name de Verenigde Staten, de 

succesvolle uitrol van het vaccin, de uitbraak van nieuwe varianten en de bereidheid van mensen om 

te reizen. Deze bereidheid heeft betrekking op mogelijke veiligheidsproblemen, maar ook op de 

aanhoudende negatieve gevolgen van de crisis op het besteedbare inkomen. Hoewel onzekerheden 

met betrekking tot nieuwe varianten van COVID-19 en besmettingsgolven nog aanwezig zijn, zal de 

positieve prestatie van de toeristische sector naar verwachting de economische groei stimuleren. 

Volgens de Economic Outlook van DEACI2 zal de economie van Aruba in 2023 met 10,0% van het 

Nationaal Arubaanse Bruto Binnenlands Product (bbp) groeien in vergelijken met 2021 en 2022. 

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF)3 zal de inflatie van Aruba naar verwachting 6,0% en 

5,5 % in 2023 bedragen. 

 

Rapportering 

Het huidige verslag weergeeft de cijfers in 2022 van de fondsen onder beheer van de SVb en het 

administratiefonds van de SVb alsmede de tijdelijke Loonsubsidieregeling (LS). Bovendien bevat het 

bericht ook de voorlopige jaarcijfers van 2021 en prognoses voor het verslagjaar. Bij het doornemen 

van deze cijfers dient rekening te worden gehouden met het feit dat een aantal werkgevers hun 

informatie tot heden nog niet aan hun werkelijkheid hebben aangepast (loonsubsidie was stopgezet 

in oktober 2021), waardoor deze aan wijzigingen onderhevig zijn. Voorts dient men ook rekening te 

houden met het feit dat de jaarcijfers van 2021 en 2022 voorlopige (ongecontroleerde) cijfers zijn. 

  

                                                             
2 Economic Outlook 2022-2023, DEACI, October 2022 
3 World Economic Outlook: Gloomy and more Uncertain, IMF, October 2022 
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2. De werknemersverzekeringen 

Een werknemer die ingeschreven is bij de Sociale Verzekeringsbank (SVb) is verzekerd voor 

loonderving als gevolg van ziekte, wanneer hij een inkomen heeft onder de premieloongrens. Verder 

is de werknemer verzekerd tegen loonderving als gevolg van bedrijfsongeval ongeacht de hoogte van 

het inkomen, tot de premieloongrens. De rechten en plichten van werkgevers en verzekerden vloeien 

voort uit de landsverordeningen ziekte- en ongevallenverzekering.  

 

2.1 Aantal verzekerden en dienstverbanden 

Het aantal ingeschreven werkgevers bij de bank is gedurende het jaar met 200 toegenomen tot 4.442 

werkgevers. Dit is een groei van 4,7% ten opzichte van eind 2021. Gedurende dezelfde periode zijn er 

1.694 (4,3%) werknemers bijgevoegd in het verzekerdenbestand, waardoor eind december 2022 

40.876 werknemers ingeschreven stonden bij de bank als verzekerd tegen bedrijfsongeval. Voor het 

Ziekteverzekering is het aantal verzekerden met 1.261 (3,7%) toegenomen tot 35.683 werknemers 

(ZV). Het aantal dienstverbanden waarin de verzekerden werkzaam zijn is ook in genoemde periode 

met 2.285 toegenomen tot 43.001.   

 

2.2 Premie-aanslagen 

De premie-aanslagen ziekte- en ongevallenverzekering (ZV/OV) worden maandelijks naar de 

werkgevers verstuurd. Werkgevers krijgen een digitale factuur op basis van het aantal werknemers 

die in het bestand voor die maand ingeschreven staan. Indien er mutaties zijn die betrekking hebben 

op voorgaande jaren stuurt de bank deze als correcties naar de werkgevers toe. 

 
Gedurende het jaar 2022 heeft de bank maandelijkse aanslagen verstuurd ter waarde van 40,9 miljoen 

florin. De maandelijkse aanslagen van het lopend jaar bedragen 40,7 miljoen, terwijl er definitieve 

aanslagen werden opgelegd voor een bedrag van 0,3 miljoen florin. Ten opzichte van eenzelfde 

periode een jaar eerder is dit een toename van 1,8 miljoen florin netto verstuurde aanslagen.  

De volgende tabellen geven een overzicht weer van de waarde van de verstuurde aanslagen naar 

premiejaar.  

1. OVERZICHT INGESCHREVEN WERKGEVERS, WERKNEMERS EN DIENSTVERBANDEN

Eind kw 4-2022 Eind kw 4-2021 Prognose 2022 Begroting 2022 Δ Kw 4 in aantal Δ Kw 4 Δ YTD

Werkgevers 4.442                 4.242                 200                     4,7% 4,7%

Werknemers (ZV) 35.683               34.422              35.610             36.669              1.261                  3,7% 3,7%

Werknemers 40.876               39.182              40.781             41.777              1.694                  4,3% 4,3%

Dienstverbanden 43.001               40.716              42.409             43.514              2.285                  5,6% 5,6%

Bron: SVb Aruba
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2.3 Premie-inning 

Tot en met eind december 2022 heeft de bank totaal 36,3 miljoen florin ontvangen aan premies 

ZV/OV, waarvan het ZV-gedeelte 27,9 miljoen bedraagt en de OV-gedeelte 8,4 miljoen florin. Van het 

totale bedrag heeft 27,4 miljoen florin betrekking op premies van het lopend jaar en 8,8 miljoen florin 

over voorgaande jaren. De stand van de nog te vorderen premies stond aan het eind van het vierde 

kwartaal van 2022 op 57,5 miljoen florin.  

Tabellen 3A, 3B en 4 geven een overzicht weer van de ontvangen premies en de nog te vorderen 

premies voor het Ziekte- en Ongevallenfonds. 

2A. NETTO WAARDE VERSTUURDE AANSLAGEN ZV/OV NAAR JAAR

Jaar van aanslag kw 4-2022 kw 4-2021

2022 40.694.281           

2021 206.729                38.882.816           

2020 38.408                   191.646                

2019 5.664                     40.696                   

2018 25                           21.532                   

2017 -                         8.334                     

2016 -                         5.155                     

2015 -                         3.345                     

2014 -                         2.841                     

2013 -                         2.705                     

2012 -                         2.303                     

2011 -                         1.885                     

Totaal 40.945.107           39.163.258           

Bron: SVb Aruba

2B. VERANDERINGEN VAN 2022 T.O.V. 2021

kw 4-2022 kw 4-2021 Δ kw 4

Netto waarde 40,95        39,16        1,8       

Lopend jaar 40,69        38,88        1,8       

Voorgaande jaren 0,25          0,28           (0,03)    

Bron: SVb Aruba

In MLN AWG
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Ten opzichte van het jaar 2021 is het totaal ontvangen premies ZV/OV met 0,5 miljoen florin (1,5%) 

toegenomen. Deze toename is het gevolg van een toename van het aantal contante betalingen van 

premies en verrekening met openstaande ziekengelden. De contante betalingen zijn toegenomen met 

1,8 miljoen florin en kwamen uit op 29,2 miljoen florin. 

Sinds de invoering van de financiële steun uitkeringen ter bestrijding van de economische effecten 

van de pandemie werd eerst nagegaan of het ziekengeld van een werknemer berekend is tegen het 

correcte loon en verrekend met eventueel FASE-uitkering en loonsubsidie.  

 

 
 

3A. OVERZICHT VORDERINGEN EN INNING PREMIES ZIEKTEFONDS 

Eind kw 4-2022 Eind kw 4-2021

Vorderingen

Premie aanslagen lopend jaar 31.334.596         29.939.768       

Premie ontvangsten lopend jaar (21.132.945)       (20.838.658)     

Nog te vorderen premies lopend jaar 10.201.652        9.101.110         

Te vorderen premies voorgaande jaren 41.896.150        39.239.575      

Ontvangen premies voorgaande jaren (6.775.648)         (6.637.578)       

Nog te vorderen premies voorgaande jaren 35.120.502        32.601.997      

Totaal ontvangen premies (27.908.592)       (27.476.236)     

Bron: SVb Aruba

3B. OVERZICHT VORDERINGEN EN INNING PREMIES ONGEVALLENFONDS 

Eind kw 4-2022 Eind kw 4-2021

Vorderingen

Premie aanslagen lopend jaar 9.359.685         8.943.048         

Premie ontvangsten lopend jaar (6.312.438)       (6.224.534)       

Nog te vorderen premies lopend jaar 3.047.247         2.718.513         

Te vorderen premies voorgaande jaren 11.169.657       10.420.976      

Ontvangen premies voorgaande jaren (2.046.455)       (2.027.489)       

Nog te vorderen premies voorgaande jaren 9.123.202         8.393.487         

Totaal ontvangen premies (8.358.893)       (8.252.023)       

Bron: SVb Aruba

Eind kw 4-2022 Eind kw 4-2021 Δ Kw 4 in AWG Δ Kw 4 in %

Cashontvangsten (29.170.745)     (27.371.480)     (1.799.266)      6,6%

Verrekeningen (7.096.740)       (8.356.780)       1.260.039        -15,1%

Totaal (36.267.486)     (35.728.259)     (539.226)          1,5%

Bron: SVb Aruba

4. OVERZICHT CASHONTVANGSTEN EN VERREKENINGEN PREMIES ZV-OV
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2.4 Boetes, Dwang en Interest ZV/OV 

De nog te vorderen boetes, dwang en interest bedragen 0,25 miljoen florin. Het totale bedrag die 

gedurende het jaar 2022 hiervan werd ontvangen bedraagt drie duizend florin. Tabel 5A en 5B geeft 

een overzicht weer van de vorderingen en ontvangsten boetes, dwang en interest voor het jaar 2022 

ten opzichte van 2021. 

 
 

 

2.5 Ziekengeld 

Het totaalaantal AO dagen van werknemers dat gecompenseerd werd uit het Ziektefonds gedurende 

het jaar 2022 kwam uit op 231.166 dagen. Dit is een afname van 9,7% vergeleken met het jaar 2021. 

Het totaal aan ziekengelden voor deze periode is ook gedaald en bedraagt 21,7 miljoen (-7,1%).  

Tabel 6 op de volgende pagina geeft een overzicht weer van informatie van de ziekteverzekering. 

Eind kw 4-2022 Eind kw 4-2021

Vorderingen

Administratieve Boetes 122.896               

Dwang 55.105                 56.005              

Bestuurlijke boetes 12.414                 18.359              

Interest 58.935                 63.006              

Totaal vorderingen 249.350              137.370            

Ontvangsten

Administratieve Boetes -                       (125.113)           

Dwang (350)                    (900)                   

Bestuurlijke boetes 3.136                  (5.945)               

Interest -                       (4.071)               

Totaal ontvangsten 2.786                  (136.028)           

Bron: SVb Aruba

5A. OVERZICHT VORDERINGEN EN INNING BOETES, DWANG EN INTEREST ZV-OV 

Eind kw 4-2022 Eind kw 4-2021 Δ Kw 4 in AWG Δ Kw 4 in %

Cashontvangsten (638)                   (131.309)           130.672           -99,5%

Verrekeningen 3.423                 (4.719)               8.142                -172,5%

Totaal 2.786                 (136.028)           138.813           -102,0%

Bron: SVb Aruba

5B. OVERZICHT ONTVANGSTEN BOETES, DWANG EN INTEREST  ZV-OV
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2.6 Openstaand ziekengeld 

Aan het begin van het jaar 2022 bedroeg het totaal van de openstaande zieken- en ongevallengelden 

34,0 miljoen florin. Gedurende het jaar is hieraan 23,7 miljoen florin toegevoegd. Er werd gedurende 

deze periode een totaalbedrag van 8,1 miljoen florin verrekend en 12,8 miljoen florin uitbetaald aan 

werkgevers en direct aan werknemers. Aan het eind van het jaar 2022 bedraagt het totaal aan 

openstaande zieken- en ongevallengelden 36,3 miljoen florin, hetgeen 2,4 miljoen florin (7,1%) meer 

dan eind van het jaar 2021. Tabel 7 geeft de schulden uitgebreid weer. 

Ziekengeld Uitbetalingen in 2022 

De ZUK-betalingen voor het huidig jaar zullen lager uitkomen dan in voorgaande jaren voor de 

pandemie. Door de Corona-pandemie heeft de bank enkele wijzigingen doorgevoerd in het 

uitbetalingsproces van de openstaande ziekengelden aan werkgevers. Vanaf mei 2020 dienen 

werkgevers die loonsubsidie of fase ontvangen de geregistreerde daglonen van hun werknemers aan 

te passen aan de werkelijkheid. Een onderzoek wees uit dat 60% van de werkgevers die loonsubsidie 

hebben ontvangen, hun geregistreerde daglonen niet hebben aangepast met de kortingen zoals 

aangegeven bij het aanvragen van de subsidie. Voor het uitbetalen van de ziekengelden aan een 

werkgever die loonsubsidie of fase heeft ontvangen dient de bank eerst de aangepaste daglonen te 

controleren. Het is een handmatig proces dat tijd kost om alle controles voor de betalingen te 

verwerken. Uiteindelijk dient de te betalen ziekengelden vanaf mei 2020 ook nog verrekend te worden 

met de loonsubsidie of fase bedrag die de werkgever voor diezelfde maand heeft ontvangen. Het 

totaal verrekend bedrag wordt overgemaakt naar het Land. Door deze ontwikkelingen zullen de 

verrekeningen van het verslagjaar lager uitkomen dan die van voorgaande jaren.  

Eind kw 4-2022 Eind kw 4-2021 Δ in %

Ziekengeld aan werkgevers 21,12                    22,57                    -6,4%

         -Aantal verzekerde AO-dagen 225.740               247.542               -8,8%

Ziekengeld op naam 0,55                      0,75                      -27,8%

         -Aantal verzekerde dagen 5.426                    8.458                    -35,8%

Gemiddelde dagloon gecompenseerde AO-dagen 94                         91                         2,9%

Zwangerschaps- en bevallingsbrieven 513                       378                       35,7%

Totaal Ziekengelden 21,7                      23,3                      -7,1%

Premie 2,65% 2,65% -       

Premieloongrens in AWG 70.200                 70.200                 -       

Bron: SVb Aruba

6. OVERZICHT INFORMATIE  ZIEKTEVERZEKERING
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7. OVERZICHT BETALING IN CASH EN VERREKENINGEN VAN OPENSTAANDE ZIEKENGELD 2022

Beginsaldo Beginstand 2022 Beginstand 2021 Δ kw

Beginsaldo  te betalen ziekengeld 34.008.132          26.194.732         29,8%

Beginsaldo ziekengeld op naam 71.890                  63.908                 12,5%

Beginsaldo te betalen claims (156.722)              (183.084)              -14,4%

Beginsaldo te betalen Ongevallen 28.879                  27.939                 3,4%

TOTAAL BEGINSALDO 33.952.178         26.103.497         30,1%

kw 4-2022 kw 4-2021 Δ kw

TOEVOEGING

Ziekengeld 21.117.928         22.567.277          -6,4%

Terugstorting -                         -                         

Ziekengeld op naam 542.312               754.828                -28,2%

Te betalen belastingen en sociale premies ZV 115.450                168.050                -31,3%

Af te dragen tbv derden -                         -                         0,0%

Ongevallengeld 1.097.059            1.127.837            -2,7%

Ongevallengeld op naam 108.602                181.264               -40,1%

Blijvende uitkeringen op naam OV 693.370                685.192               1,2%

Te betalen belastingen en sociale premies OV 130.367                145.096               -10,2%

Af te dragen tbv derden 2.211                    2.412                    -8,3%

Claims (ZV) 46.990                 (93.504)                -150,3%

Claims (OV) (105.995)              47.828                 -321,6%

TOTAAL TE BETALEN ZV & OV 23.748.294          25.586.279         -7,2%

VERREKENINGEN

Verrekening ziekengeld (7.302.887)         (5.003.779)          45,9%

Overige verrekeningen (836.395)              (5.081.949)          -83,5%

Verrekening claims 71.245                 69.552                 2,4%

Verjaring -                        -                        

TOTAAL VERREKENINGEN (8.068.036)          (10.016.175)        -19,4%

BETALINGEN

Betaling ziekengeld (11.656.547)      (5.781.760)          101,6%

Betaling op ziekengeld op naam (469.490)            (579.719)              -19,0%

Betaling ongevallengeld (670.899)              (718.009)            -6,6%

Betaling claims (14.303)                (1.644)                  770,1%

TOTAAL BETALINGEN (12.811.239)        (7.081.132)          80,9%

Eindsaldo Eind kw 4-2022 Eind kw 4-2021 Δ kw

Eindsaldo te betalen ziekengeld 36.427.291         34.022.358         7,1%

Eindsaldo ziekengeld op naam 29.261                 70.967                 -58,8%

Eindsaldo te betalen claims (158.785)              (160.851)              -1,3%

Eindsaldo te betalen ongevallen 27.375                 28.878                 -5,2%

TOTAAL EINDSALDO 36.325.142          33.961.352         7,0%

Eindsaldo openstaande ziekengeld (incl.claims) 36.268.506          33.861.507         7,1%

Bron: SVb Aruba
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2.7 Overzicht voorlopige cijfers Ziektefonds 

Aan het eind van het vierde kwartaal van 2022 vertoont de voorlopige exploitatierekening van het 

Ziektefonds een klein tekort van 0,5 miljoen florin voor het jaar 2022 (tabel 8A). Ten opzichte van het 

jaar 2021 zijn de premieopbrengsten met 1,5 miljoen toegenomen en de totale opbrengsten met 1,7 

miljoen. Aan de kostenkant zijn de totale kosten ten opzichte van 2021 met 0,8 miljoen afgenomen. 

Ten opzichte van de Prognose voor 2022 zijn de kosten van het 4e kwartaal van 2022 lager dan 

verwacht.  

Tabel 8B geeft de voorlopige balans weer voor het Ziektefonds voor eind 2022 en eind 2021.  

 

8.A VOORLOPIGE CIJFERS EXPLOITATIEREKENING ZIEKTEFONDS 2022

kw 4- 2022 kw 4- 2021
Prognose 

2022
Begroting 2022 Δ kw Δ Prognose

Opbrengsten

Premies 30.423.475  28.875.266       30.666.648  31.760.542      1,5              (0,2)            

Boete opbrengsten 250.000        123.193            250.000        250.000           0,1              -             

Opbrengst beslaglegging en openbare verkoop 5.000            1.100                 5.000            5.000                0,0              -             

Interestopbrengsten 81.032          38.562               0,0              0,1             

Totale opbrengsten 30.759.507  29.038.121      30.921.648  32.015.542     1,7              (0,2)            

Kosten

Uitkeringen (21.711.955) (23.214.350)      (24.816.040) (28.129.035)     1,5              (3,1)            

Administratiekosten (9.566.707)   (9.925.918)        (10.537.396) (9.871.052)       0,4              (1,0)            

Totale kosten (31.278.662) (33.140.268)     (35.353.436) (38.000.087)    (1,9)             (4,1)            

Exploitatieresultaat (519.155)      (4.102.147)       (4.431.788)   (5.984.545)      3,6              3,9             

Bron: SVb Aruba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(x 1 MLN)



10 
SVb Kwartaalbericht 4, 2022 

 

2.8 Ongevallenfonds 

De totale gecompenseerde AO-dagen als gevolg van bedrijfsongeval kwam uit op 22.127 dagen 

(totaalaantal dagen OV aan werkgevers, op naam, en blijvende). Dit is een afname van 2.787 dagen (-

11,2%) ten opzichte van het jaar 2021. De totale ongevallengelden van het fonds is hierdoor ook 

afgenomen en kwam uit op 0,9 miljoen florin, welke een daling is van 88 duizend florin (zie tabel 9). 

8.B VOORLOPIGE CIJFERS BALANS ZIEKTEFONDS 2022

Eind kw 4-2022 Eind kw 4-2021 Δ kw 4

ACTIVA (x 1 MLN)

Vlottende activa

Te vorderen premies (inclusief voorziening) 10.939.251          9.530.464            1,4                  

Overige vorderingen             1.879.241 1.879.241            -                 

Rekening courant SVb            3.899.232 -                        3,9                  

Rekening courant Schommelfonds ZVOV           37.613.196 27.614.840          10,0               

Rekening courant AOV                        263 -                        

Liquide middelen 13.287.015          20.218.058          -6,9                

Totaal activa 67.618.198         59.242.603         8,4                  

PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen vermogen           (4.864.145) (761.998)             -4,1                

Toevoeging/(onttrekking aan het eigen vermogen)               (519.155)           (4.102.147) 3,6                  

Totaal eigen vermogen (5.383.300)          (4.864.145)          -0,5                

Kortlopende schulden

Rekening courant SVb                           -   217.955               -0,2                

Rekening courant Cessantiafonds             2.673.447             2.194.060 0,5                  

Rekening courant Ongevallenfonds           24.403.432           18.528.329 5,9                  

Rekening courant Loonsubsidie fonds                     2.158 139.256               -0,1                

Nog te betalen ziekengelden           45.913.962 43.026.958          2,9                  

Nog te betalen sociale premies                     8.499 190                       0,0                  

Totaal kortlopende schulden 73.001.498         64.106.748         8,9                  

Totaal passiva 67.618.198         59.242.603         8,4                  

Bron: SVb Aruba                                                                                                                                                                                                                                                         
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2.9 Voorlopige cijfers Ongevallenfonds 

Voor het jaar 2022 vertoont de voorlopige exploitatierekening van het Ongevallenfonds een overschot 

van 5,2 miljoen florin (zie tabel 10A). Ten opzichte van het jaar 2021 vertonen de totale opbrengsten 

een toename van 0,4 miljoen florin en de totale kosten een afname van 0,1 miljoen florin. Ten opzichte 

van de Prognose voor het jaar 2022 zijn de kosten lager uitgekomen dan verwacht werd. 

Tabel 10B geeft de balans weer voor het Ongevallenfonds eind vierde kwartaal 2022 en 2021. 

  

Eind kw 4-2022 Eind kw 4-2021 Δ in %

Ongevallengeld aan werkgevers (x 1 MLN) 1,10                    1,13                   -2,9%

         -Aantal dagen 10.031               10.834              -7,4%

Ongevallengeld op naam(X 1MLN) 0,11                    0,18                   -38,0%

         -Aantal dagen 1.042                 1.713                 -39,2%

Blijvende uitkeringen op naam (X 1 MLN) 0,69                    0,68                    2,0%

         -Aantal dagen 11.054               12.367              -10,6%

Gemiddelde dagloon gecompenseerde AO-dagen 64                      80                      -19,6%

Totaal Ongevallengelden (X 1MLN) 1,90                   1,99                   -4,4%

Premie (afhankelijk van gevarenklasse varieert tussen) 0,25% - 2,50% 0,25% - 2,50%

Premieloongrens in AWG 70.200              70.200              

Bron: SVb Aruba

9. OVERZICHT INFORMATIE  ONGEVALLENVERZEKERING

10.A  VOORLOPIGE CIJFERS EXPLOITATIEREKENING ONGEVALLENFONDS 

kw 4-2022 kw 4-2021
Prognose 

2022

Begroting 

2022
Δ kw Δ Prognose

Opbrengsten

Premies 9.284.944   8.890.932   9.396.468  9.882.700  0,4 -0,1

Boeteopbrengsten 100.000      100.000      100.000      100.000      

Totale opbrengsten 9.384.944  8.990.932  9.496.468  9.982.700  0,4 -0,1

Uitkeringen (1.793.037) (2.039.043) (2.771.356) (2.748.359) 0,2 1,0

Administratiekosten (2.113.418) (2.192.772) (2.397.196) (2.180.652) 0,1

Totale kosten (3.906.455) (4.231.815) (5.168.551) (4.929.011) 0,33 1,3

RESULTAAT 5.478.489  4.759.117  4.327.916  5.053.689  0,7 1,2

Bron: SVb Aruba                                                             
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10.B VOORLOPIGE CIJFERS BALANS ONGEVALLENFONDS

kw 4-2022 kw 4-2021 Δ kw 4

ACTIVA (x 1 MLN)

Vlottende activa

Te vorderen premies (inclusief voorziening) 3.267.900    2.854.643    0,4            

Rekening courant SVb 466.814       -0,5           

Rekening courant Ziektefonds 24.403.432  18.528.329 5,9            

Liquide middelen 88.789         379.408       -0,3           

Totaal activa 27.760.121 22.229.194 5,5            

PASSIVA

Afdracht aan het Schommelfonds ZV/OV 22.200.114  17.440.997 4,8            

Toevoeging voorlopige resultaat 5.478.489    4.759.117    0,7            

Kortlopende schulden

Rekening courant SVb          51.967 0,1            

Nog te betalen ongevallengelden          27.375 28.879         -0,0           

Nog te betalen belastingen en sociale premies             2.176 -                0,0            

Overige kortlopende schulden                   -   201               -0,0           

Totaal kortlopende schulden 5.560.007   4.788.197   0,8            

Totaal passiva 27.760.121 22.229.194 5,5            

Bron: SVb Aruba                                                                                                                                                                                                                                                         
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3.  De volksverzekeringen 

De SVb is verantwoordelijk voor het uitvoeren van twee volksverzekeringen: de Algemene 

Ouderdomsverzekering (AOV) en de Algemene Weduwen- en Wezensverzekering (AWW). De AOV 

verzekerd iedere inwoner die ingeschreven staat in het bevolkingsregister tegen het verlies van 

inkomen als gevolg van ouderdom en de AWW tegen inkomensverlies door overlijden van de 

echtgenoot of echtgenote of ouders. 

De verzekeringsperiode van beide verzekeringen loopt van het vijftiende levensjaar tot de 

pensioenleeftijd van de inwoner. In het geval van de AOV, wordt voor elk niet verzekerd jaar een 

korting van 2,14% toegepast op de uitkering.  

De financiering van beide verzekeringen vindt plaats door middel van premies. Iedere verzekerde die 

een inkomen geniet is verplicht premies af te dragen aan het Ouderdomsfonds en het Weduwe- en 

Wezenfonds. Indien de verzekerde in loondienst is, worden de premie deels door de werkgever en 

deels door de werknemer betaald. Tot en met het jaar 2014 ging het recht op een AOV-uitkering in op 

de 60-jarige leeftijd van de verzekerde. Vanaf 1 januari 2015 neemt de pensioenleeftijd jaarlijks met 

een ½ jaar toe, tot het bereiken van 65 jaar in 2024. In 2022 is de pensioenleeftijd 64 jaar. 

 

3.1 AOV-uitkeringsgerechtigden 

In de maand december heeft de bank een totaal van 22.043 ouderdomspensioenen uitgekeerd aan 

22.250 gerechtigden. Hiervan zijn ruim 90% uitbetaald aan gerechtigden op Aruba, terwijl Nederland 

met 6% van e gerechtigden bovenaan de lijst van landen staat waar de meeste buitenlandse 

uitkeringen worden uitbetaald.  

Als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd per 1 januari naar 64 jaar dit jaar, kwamen er 

gedurende het jaar maar 831 nieuwe gerechtigden het pensioenbestand binnen. Dit zijn 105 minder 

dan het voorgaande jaar. Aan de andere kant werden er gedurende genoemde periode 736 

pensioengerechtigden van het pensioenbestand afgevoerd wegens sterfte (114 minder dan het 

voorgaande jaar). Tabel 11 geeft een overzicht weer van de informatie betreffende de 

ouderdomsverzekering. 

 

11. OVERZICHT INFORMATIE  ALGEMEEN OUDERDOMSVERZEKERING

kw 4-2022 kw 4-2021 Prognose 2022 Begroting 2022 Δ kw 4 Δ Prognose

Totaal aantal uitkeringen 22.043            21.829           214            -             

Totaal aantal gerechtigden 22.250            22.040           22.061              22.389               210            189            

Nieuwe toekeningen 831                  936                 803                    -105           28              

Afvoeringen 736                  850                 616                    -114           120            

Premie 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% -             -             

Premieloongrens in AWG 85.000            85.000           85.000              85.000               -             -             

Bron: SVb Aruba
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3.2 Premie-inkomsten AOV-AWW 

De premies van de volksverzekeringen worden geïnd door de Departamento di Impuesto (DIMP). De 

Directie Financiën maakt maandelijks voorschotten over aan de SVb. Regelmatig vinden er 

verrekeningen plaats tussen de geïnde bedragen en de ontvangen voorschotten. 

Gedurende het jaar 2022 heeft de DIMP in totaal 316,4 miljoen florin aan premie AOV/AWW geïnd 

(zie tabel 13), verdeeld over verschillende premiejaren (lopend jaar en voorafgaande boekjaren). De 

premie-ontvangsten vertonen een toename van 27,0 miljoen (9,3%) vergeleken met het jaar 2021. 

Tot en met eind december had de bank 314,6 miljoen florin ontvangen van het Land aan premies 

AOV/AWW voor 2022 en afrekening van 1,3 miljoen florin voor premies van het jaar 2021. 

 

 
 
 

3.3 Begrafeniskosten AOV-gerechtigden 

De nabestaanden van een AOV-uitkeringsgerechtigde die overleden is, hebben recht op een 

vergoeding voor de begrafeniskosten gelijk aan ten hoogste 3 keer de uitkering van een alleenstaande 

gerechtigde (3 x 1.157= 3.471 florin). De vergoeding voor begrafeniskosten voor het jaar 2022 bedroeg 

2,4 miljoen florin, welke 0,3 miljoen florin meer is ten opzichte van 2021.  

3.4 Reparatietoeslag                                                                                                              

Sinds 1 januari 2011 is de landsverordening reparatietoeslag van kracht. Op basis van deze regeling 

komen uitkeringsgerechtigden van het ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioen in aanmerking voor 

een toeslag per maand. Met ingang van 1 juli 2018 werd de reparatietoeslag voor alle 

pensioengerechtigden (AOV en AWW) verhoogd naar 125,- florin per maand. In de 

kw 4-2022 kw 4-2021 Verschil in AWG Verschil in %

januari 27.657 24.191 3.466 14,3%

februari 25.564 23.271 2.293 9,9%

maart 26.192 23.662 2.530 10,7%

april 25.554 22.914 2.640 11,5%

mei 27.651 23.968 3.683 15,4%

juni 26.469 23.766 2.703 11,4%

juli 26.813 24.989 1.824 7,3%

augustus 27.862 25.395 2.467 9,7%

september 26.186 24.455 1.731 7,1%

oktober 25.746            24.259      1.487                   6,1%

november 24.933            23.684      1.249                   5,3%

december 25.819            24.884      935                      3,8%

Totaal 316.446 289.438 27.008 9,3%

Bron: DIMP (*1000)

12.  TOTALE PREMIE-ONTVANGSTEN AOV/AWW 2022
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exploitatierekeningen van het Ouderdoms- en het Weduwen- en Wezenfonds wordt de landsbijdrage 

voor deze toeslag meegenomen in de premieopbrengsten, terwijl de uitgekeerde toeslag gerubriceerd 

is onder de uitkeringen. Gedurende het jaar 2022 werden er 31,2 miljoen florin uitbetaald aan 

reparatietoeslag, waarvan 29,2 miljoen uit het AOV-fonds en 2,0 miljoen uit het AWW-fonds. De 

ontvangen reparatietoeslag van Land Aruba tot en met 31 december 2022 bedraagt in totaal 28,6 

miljoen florin (AOV: 26,8 en AWW: 1,9 miljoen). 

3.5 Voorlopige cijfers Ouderdomsfonds 

Voor het jaar 2022 vertoont de voorlopige exploitatierekening van het Ouderdomsfonds een 

overschot van 30,4 miljoen florin (zie tabel 14A). De totale opbrengsten bedragen 327,7 miljoen en de 

totale kosten bedragen 297,3 miljoen florin. In deze periode zijn de opbrengsten met 27,6 miljoen 

florin toegenomen en de totale kosten met 0,3 miljoen florin ten opzichte van 2021. De stijging in de 

uitkeringskosten wordt veroorzaakt door de instroom van nieuwe pensioengerechtigden gedurende 

het jaar. Ten opzichte van de Prognose voor 2022 zijn de uitkeringskosten 0,2 miljoen florin lager 

uitgekomen dan verwacht werd. 

Tabel 14B geeft de balans weer voor het Ouderdomsfonds voor eind vierde kwartaal 2022 t.o.v. 2021.  

 
 

14.A VOORLOPIGE CIJFERS EXPLOITATIEREKENING OUDERDOMSFONDS 2022

kw 4-2022 kw 4-2021 Prognose 2022 Begroting 2022 Δ kw Δ Prognose

Opbrengsten

Premie opbrengsten AOV 298.420.739   270.769.740   298.420.739    280.947.122     27,7     -            

Reparatietoeslag 29.221.125     29.233.250     29.232.625      29.354.875       (0,0)      (0,0)           

Interest opbrengsten 40.172             63.755             -                     (0,0)      0,0            

Totaal opbrengsten 327.682.036  300.066.745  327.653.364    310.301.997    27,6     0,0            

Kosten

Uitkeringen (265.402.428) (264.945.292) (265.594.318)  (270.800.382)   0,5       (0,2)           

Reparatietoeslag (29.221.125)   (29.234.966)   (29.232.625)     (29.354.875)     (0,0)      (0,0)           

Totaal uitkeringen (294.623.553) (294.180.258) (294.826.943)  (300.155.257)  0,4       (0,2)           

Administratiekosten (2.633.869)      (2.732.765)      (2.739.889)       (2.671.367)       (0,1)      (0,1)           

Totale kosten (297.257.422) (296.913.023) (297.566.831)  (302.826.625)  0,3       (0,3)           

Resultaat 30.424.614    3.153.722      30.086.533     7.475.372        27,3     0,3            

Bron: SVb Aruba                                                                                                                                                                         

(x 1 MLN)
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3.6 Aantal uitkeringen weduwen- en wezenpensioen 

Eind 2021 keerde de bank een totaal van 1.797 weduwen- en wezenpensioenen uit. Gedurende het 

jaar 2022 is dit aantal met 25 toegenomen tot 1.822 uitkeringen. Tabel 15 geeft een overzicht van de 

informatie betreffende het weduwen- en wezenpensioen. 

 

3.7 Voorlopige cijfers Weduwen- en Wezenfonds 

Voor het jaar 2022 vertoont het voorlopige exploitatieresultaat van het Weduwen- en Wezenfonds 

een overschot van 3,9 miljoen florin. De totale opbrengsten van 22,6 miljoen florin overstegen de 

totale kosten van 18,7 miljoen florin in het jaar 2022. De totale opbrengsten zijn met 1,9 miljoen 

toegenomen en de totale uitkeringen met 0,5 miljoen ten opzichte van het jaar 2021 (zie tabel 16).  

Tabel 16B geeft de voorlopige balans weer van het Weduwen- en Wezenfonds voor eind 2022 en 

2021. 

14.B VOORLOPIGE CIJFERS BALANS OUDERDOMSFONDS VOOR 2022

kw 4-2022 kw 4-2021 Δ kw 4

ACTIVA (x 1 MLN)

Te vorderen premies 28.217.731    25.822.162   2,4                

Vooruitbetalingen 23.939.645    22.010.241   1,9                

Te vorderen reparatie toeslagen 2.458.000       7.332.875     (4,9)              

Overige vorderingen 74.746            74.746           -               

Rekening courant SVb 31.698.352    13.989.050   17,7             

Liquidemiddelen 17.412.614    4.105.599     13,3             

Totaal activa 103.801.088  73.334.674  30,5             

PASSIVA

Verschuldigd aan het Schommelfonds AOV/AWW 69.968.956    66.815.234   3,2                

Toevoeging voorlopige resultaat 30.424.614    3.153.722     27,3             

100.393.570  69.968.956  30,4             

Kortlopende schulden

Rekening courant AWW 76.201            115.468         (0,0)              

Te betalen uitkeringen 1.405.576       1.405.576     -               

Te betalen AZV 1.873.173       1.785.174     0,1                

Overige schulden 52.568            59.500           (0,0)              

Totaal kortlopende schulden 3.407.518      3.365.718     0,0               

Totaal passiva 103.801.088  73.334.674  30,5             

Bron: SVb Aruba                                                                                                                                                                                                                                                         

15. OVERZICHT INFORMATIE  ALGEMEEN WEDUWEN- EN WEZENPENSIOEN

kw 4-2022 kw 4-2021 Prognose 2022 Begroting 2022 Δ kw 4 Δ Prognose

Totaal aantal uitkeringen 1.822        1.797        1.761                1.744                 25      61                 

         -Weduwen 932            902            876                   858                    30      56                 

         -Wezen 890            895            882                   886                    (5)       8                   

Premie 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% -     -                

Premieloongrens in AWG 85.000     85.000     85.000             85.000              -     -                

Bron: SVb Aruba
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16.A VOORLOPIGE CIJFERS EXPLOITATIEREKENING WEDUWEN- EN WEZENFONDS 

kw 4-2022 kw 4-2021 Prognose 2022 Begroting 2022 Δ kw Δ Prognose

Opbrengsten

Premie opbrengsten AWW 20.580.741   18.669.261   20.580.741        19.370.486       1,9        0,0             

Reparatietoeslag 2.025.750     1.981.625     2.038.250          2.000.400         0,0        (0,0)            

Interest opbrengsten 27.149           37.500           (0,0)       0,0             

Totale opbrengsten 22.633.640  20.688.386  22.618.991        21.370.886       1,9        0,0             

Kosten

Uitkeringen (16.431.156) (15.945.442) (16.540.561)      (15.969.462)      0,5        (0,1)            

Reparatietoeslag (2.025.750)   (1.981.625)   (2.038.250)         (2.000.400)        0,0        (0,0)            

Totaal uitkeringen (18.456.906) (17.927.067) (18.578.811)      (17.969.862)     0,5        (0,1)            

-             

Administratiekosten (270.907)       (281.079)       (299.649)            (292.156)           (0,0)       (0,0)            

Totale kosten (18.727.813) (18.208.146) (18.878.460)      (18.262.017)     0,5        (0,2)            

RESULTAAT 3.905.827    2.480.240    3.740.531         3.108.868         1,4        0,2             

Bron: SVb Aruba                                                                                                                                                                   

(x 1 MLN)

16B. VOORLOPIGE CIJFERS BALANS WEDUWEN- EN WEZENFONDS 2022

kw 4-2022 kw 4-2021 Δ kw 4

ACTIVA (x 1 MLN)

Te vorderen premies 1.946.050   1.780.839   0,2          

Vooruitbetalingen 1.411.576   1.343.000   0,1          

Te vorderen reparatie toeslagen 174.125      531.000      (0,4)        

Overige vorderingen 260.673      176.838      0,1          

Rekening courant SVb 3.077.063   363.990      2,7          

Rekening courant AOV 76.201         115.468      

Liquidemiddelen 2.813.242   1.522.586   1,3          

Totaal activa 9.758.930   5.833.721   3,9          

PASSIVA

Verschuldigd aan het Schommelfonds AOV/AWW 3.620.096   1.139.856   2,5          

Toevoeging voorlopige resultaat 3.905.827   2.480.240   1,4          

7.525.923   3.620.096   3,9          

Kortlopende schulden

Te betalen uitkeringen 2.082.681   2.082.681   -         

Te betalen AZV 129.484      122.686      0,0          

Overige schulden 20.842         8.258           0,0          

Totaal kortlopende schulden 2.233.007   2.213.625   0,0          

Totaal passiva 9.758.930   5.833.721   3,9          

Bron: SVb Aruba                                                                                                                                                                                                                                                         
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4.  Het Cessantiafonds 

De werknemer, wiens dienstbetrekking eindigt anders dan door zijn schuld of ten gevolge van een aan 

hem toe te rekenen omstandigheid wordt door de werkgever een eenmalige uitkering toegekend. 

Indien een werkgever failliet is verklaard, is opgehouden te betalen, of in staat van surseance van 

betaling verkeert, betaalt de Bank de cessantia-uitkering aan de werknemer uit het Cessantiafonds.  

In tijden dat de economie minder goed presteert kan dit een drukkend effect hebben op de 

werkgelegenheid, waardoor het beroep op het Cessantiafonds kan toenemen. Dit vertaalt zich in een 

stijging van de uitkeringskosten en een daling van de inkomsten door de afname in het aantal 

ingeschreven dienstverbanden. Andersom geldt bij een toenemende werkgelegenheid, dat de 

jaarlijkse bijdrage van de werkgevers toeneemt.  

 

4.1 Ingeschreven dienstverbanden 

Voor het bepalen van de jaarlijkse bijdrage van de werkgevers is het aantal geregistreerde 

dienstverbanden aan het begin van het jaar van belang. De werkgever is per dienstverband een 

bijdrage plichtig van 40,- florin. Verder is de werkgever geen bijdrage plichtig voor arbeidsplaatsen 

ingevuld gedurende het jaar. 

 
Eind december 2021 waren er 40.716 dienstverbanden. Eind december 2022 was het aantal 

toegenomen tot 43.001 dienstverbanden (zie tabel 17). Dit is een toename van 2.285 (6,0%) in het 

aantal dienstverbanden.  

 

4.2 Verzoeken 

Gedurende het jaar 2022 werden er 14 verzoeken ingediend voor een uitkering en één verzoek werd 

toegekend. De overige ingediende verzoeken zijn nog in behandeling. Tabel 17 geeft een overzicht 

weer van informatie betreffende het Cessantiafonds.  

 

4.3 Jaarlijkse bijdragen 

Hoewel de jaarlijkse bijdrage van de werkgevers aan het Cessantiafonds door middel van een aangifte 

dienen plaats te vinden, verstuurt de bank aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag aan de 

kw 4-2022 kw 4-2021 Prognose 2022 Begroting 2022 Δ kw 4 Δ kw 4 %

Aantal dienstverbanden 43.001              40.716              42.409              43.514              2.285       6%

Ingediende verzoeken 14 64 (50)            -78%

Toegekende verzoeken 1 98 (97)            -99%

Bijdrage per werknemer in AWG 40 40                      40                      40                      -            -            

Bron: SVb Aruba

17. OVERZICHT INFORMATIE  CESSANTIAVERZEKERING
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werkgevers ter herinnering aan de betaling. Er worden voorlopige aanslagen en definitieve aanslagen 

aan de werkgevers verstuurd. 

Voor het lopend jaar bedragen de voorlopige aanslagen Cessantia 1,6 miljoen florin. Het hoger bedrag 

van 2,1 miljoen florin verstuurde aanslagen in 2022 vloeit voort uit de correcties in verband met de 

definitieve aanslagen van voorgaande boekjaren. 

De tabellen hieronder zijn ter illustratie van de veranderingen van het 4e kwartaal van 2022 t.o.v. het 

4e kwartaal van 2021.  

 
 

 
 

4.4 Inning 

Het innen van de bijdragen kan op twee manieren plaatsvinden: contante betalingen door de 

werkgevers, of middels verrekeningen met openstaande ziekengelden. Gedurende het jaar 2022 heeft 

de bank 1,5 miljoen florin ontvangen aan cessantia-bijdragen, waarvan 1,4 miljoen florin contant en 

0,1 miljoen door middel van verrekeningen. Dit is een toename van 0,3% ten opzichte van 2021 (zie 

tabel 19).  

 

Jaar van aanslag kw-4 2022 kw 4-2021

2022 1.633.280     

2021 8.880             1.586.800

2020 67.680           77.000       

2019 325.240         25.760       

2018 39.800           4.320         

2017 28.120           5.600         

2016 18.640           3.360         

Totaal 2.121.640     1.702.840 

Bron: SVb Aruba

18. NETTO WAARDE VAN DE VERSTUURDE 

AANSLAGEN CESSANTIA 

18A. VERANDERINGEN VAN 2022 T.O.V. 2021

Kw 4-2022 Kw 4-2021 Δ kw 4 Δ kw 4 in%

Netto waarde 2.121.640 1.702.840 418.800     24,6%

Lopend jaar 1.633.280  1.586.800  46.480       2,9%

Voorgaande jaren 488.360     116.040     372.320     

Bron: SVb Aruba

19. OVERZICHT CASHONTVANGSTEN EN VERREKENINGEN CESSANTIA

kw 4-2022 kw 4-2021 Δ kw 4 Δ kw in %

Premie

Cashontvangsten (1.389.428) (1.223.980) (165.448) 13,5%

Verrekeningen (130.482)     (291.775)     161.293   -55,3%

Totaal (1.519.910) (1.515.755) (4.155)      0,3%

Bron: SVb Aruba
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Van de totale ontvangsten heeft 1,1 miljoen betrekking op het lopend jaar en 0,3 miljoen op eerdere 

jaren. Tot eind december 2022 bedragen de nog te vorderen bijdragen van het lopend jaar 0,4 miljoen 

florin en die van voorgaande jaren 2,1 miljoen florin (zie tabel 20).  

 

4.5 Voorlopige cijfers Cessantiafonds 

Voor het jaar 2022 vertoont de voorlopige exploitatierekening van het Cessantiafonds een overschot 

van 1,8 miljoen florin. De totale opbrengsten bedroegen 2,5 miljoen florin, terwijl de totale kosten op 

0,7 miljoen florin uitkwamen (zie tabel 21). De totale opbrengsten namen toe met 0,4 miljoen, terwijl 

de totale kosten met 0,8 miljoen zijn afgenomen t.o.v. van 2021. Gedurende het jaar 2022 werden er 

0,04 miljoen florin aan cessantia uitbetaald.  

Tabel 22 geeft de balans weer van het Cessantiafonds aan het eind van het jaar 2022 en 2021.  

kw 4-2022 kw 4-2021

Vorderingen

Te vorderen bijdragen lopend jaar 1.633.280          1.586.800   

Ontvangen bijdragen lopend jaar (1.103.359)        (1.013.343) 

Verrekeningen bijdragen lopend jaar (97.573)              (107.082)     

Nog te vorderen bijdragen lopend jaar 432.348             466.375      

Te vorderen bijdragen voorgaande jaren 2.432.489          2.310.004   

Ontvangen bijdragen voorgaande jaren (286.069)            (210.637)     

Verrekeningen bijdragen voorgaande jaren (32.909)              (184.693)     

Nog te vorderen bijdragen voorgaande jaren 2.113.512          1.914.674   

Totaal ontvangen bijdragen (1.519.910)        (1.515.755) 

Bron: SVb Aruba

20. OVERZICHT VORDERINGEN EN BETALINGEN CESSANTIAFONDS 
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21. VOORLOPIGE CIJFERS EXPLOITATIEREKENING CESSANTIAFONDS 

kw 4-2022 kw 4-2021
Prognose 

2022

Begroting 

2022
Δ kw  Δ Prognose

Opbrengsten

Cessantia Bijdragen 1.611.480  1.158.760   1.696.374  1.631.840  0,5       (0,1)             

Totaal cessantia bijdragen 1.611.480  1.158.760   1.696.374  1.631.840  0,5       (0,1)             

Beleggingsopbrengsten 170.523      157.013      0,0       0,2              

Interest uitgegeven leningen 727.438      768.924      (0,0)      0,7              

Totaal interest opbrengsten 897.961      925.937      1.000.000  1.100.000  (0,0)      (0,1)             

Totaal opbrengsten 2.509.441  2.084.697   2.696.374  2.731.840  0,4       (0,2)             

Kosten

Cessantia uitkering (42.480)      (857.840)     (791.393)    (791.393)    0,8       0,7              

Amortisatie (89.575)      (89.575)       (89.575)       (89.575)       -       -              

Administratiekosten (543.320)    (563.720)     (417.191)    (560.604)    0,0       (0,1)             

Totale kosten (675.375)    (1.511.135) (1.298.159) (1.441.572) 0,8       0,6              

Exploitatieresultaat 1.834.066 573.562      1.398.215  1.290.268  1,3       0,4              

Bron: SVb Aruba                                                                                                                                                                                                                                                            

X 1 MLN

20. VOORLOPIGE CIJFERS BALANS CESSANTIAFONDS 

kw 4-2022 kw 4-2021 Δ kw 4

ACTIVA (x 1 MLN)

Beleggingen 10.076.496     84.696             10,0            

Uitgegeven leningen 9.724.229       10.301.625     (0,6)             

Te vorderen premies 482.644           499.802           (0,0)             

Rekening courant Ziektefonds 2.673.447       2.194.060       0,5               

Rekening courant SVb 3.883.043       (3,9)             

Liquidemiddelen 14.467.679     12.529.796     1,9               

Totaal activa 37.424.495     29.493.022     7,9               

PASSIVA

Eigen vermogen 28.626.094     28.052.532     0,6               

Toevoeging Eigen vermogen 1.834.066       573.562           1,3               

Totaal Eigen vermogen 30.460.160     28.626.094     1,8               

Kortlopende schulden

Rekening courant LS              17.957 1.234               0,0               

Te betalen uitkeringen 977.416           831.282           0,1               

Te betalen belastingen en sociale premies 1.855               33.178             (0,0)             

Rekening courant SVb 5.949.150       5,9               

Rekening courant Loonsubsidie 17.957             1.234               

Totaal kortlopende schulden 6.964.335       866.928          6,1               

Totaal passiva 37.424.495     29.493.022     7,9               

Bron: SVb Aruba                                                                                                                                                                                                                                                         
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5.  De Sociale Verzekeringsbank: Administratie 

Sinds 1986 is de Sociale Verzekeringsbank Aruba (SVb) uitvoerder van de sociale zekerheid binnen de 

Arubaanse samenleving. De SVb heeft gedurende deze jaren een belangrijke rol gespeeld voor de 

bevolking door het verschaffen van financiële zekerheid, daar zij verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van de landsverordeningen AOV, AWW, ZV, OV als ook de Cessantia-verordening. De kosten 

inzake het beheren van de sociale verzekeringen worden maandelijks aan de desbetreffende fondsen 

doorbelast. 

 

5.1 Beheerskosten 

De totale kosten van het fonds betreffen de personeelskosten, algemene kosten en de interestkosten. 

Voor het jaar 2022 bedroegen de totale kosten 16,2 miljoen florin tegenover 16,0 miljoen florin in 

2021 (2,0%). De toename van de kosten is het gevolg van onder meer een toename van het overige 

personeelskosten (33%). De kantoorkosten zijn in 2022 gestegen in vergelijking met 2021 vooral door 

een stijging in de prijs van de huur en onderhoudskosten (algemene kosten). In vergelijking met de 

Prognose voor 2022 zijn de personeelskosten lager dan verwacht en de algemene kosten wat hoger 

dan verwacht, maar de totale kosten kwamen uiteindelijk lager uit dan in de prognose. 

5.2  Kostenreductie en beheersing in 2022 

Door de crisis voorzag de SVb dat haar inkomsten zouden dalen en heeft dan ook nieuwe 

doelstellingen geformuleerd voor de prognose van 2022. Niet overal kunnen de kosten teruggebracht 

worden en er zijn kostenposten die juist zullen toenemen als gevolg van de pandemie en de 

maatregelen die getroffen zijn. De SVb heeft gedurende het verslagjaar ervoor gezorgd dat haar 

personeel over adequate en nodige materieel beschikt zodat zij veilig kunnen werken. Verder moest 

ook geïnvesteerd worden in middelen om thuiswerken te vergemakkelijken. Niettemin werd bij elke 

aankoop kritisch geëvalueerd of genoemde aankoop essentieel was.  

Per oktober 2021 werden de steunprogramma’s Fase, Loonsubsidie en MKB stopgezet, en daarmee 

ook de afdrachten van de salarisinkortingen van de overheidsinstanties aan de Centrale Bank. Per 1 

juli 2022 werden de salarisinkortingen van 5% van het overheidspersoneel ook stopgezet.  

 

5.3 Opbrengsten 

Ter dekking van de kosten van het administratiefonds worden de kosten op basis van een 

verdeelsleutel doorbelast aan de overige fondsen onder beheer van de SVb. De totale rechtstreeks 

doorbelaste kosten aan de fondsen worden opgenomen voor een totaalbedrag van 15,2 miljoen florin. 

Het voorlopige exploitatieresultaat voor het jaar 2022 van het Administratiefonds van de SVb wordt 

weergegeven in tabel 22.   
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22. VOORLOPIGE CIJFERS EXPLOITATIEREKENING ADMINISTRATIE SVB 

kw 4-2022 kw 4-2021 Prognose 2022 Begroting 2022 Δ kw 4 Δ kw 4 %

Opbrengsten

Opbrengst verkoop activa              4.311                     -                         -                          -   

Totale overige opbrengsten              4.311                     -                         -                          -   

Rechtstreeks doorbelaste kosten   16.226.658   15.968.130      17.632.959       16.057.602 258.528       2%

Ziektefonds      9.566.707      9.925.918       10.537.396          9.866.956 -359.211       -4%

Ongevallenfonds      2.113.418      2.192.772         2.397.196          2.179.747 -79.355         -4%

Ouderdomsfonds      2.633.869      2.732.765         2.739.889          2.716.532 -98.896         -4%

Weduwen- en Wezenfonds          270.907          281.079            299.649             279.409 -10.172         -4%

Cessantiafonds          543.320          563.720            417.191             560.372 -20.401         -4%

Diensten aan derden            23.196            24.067            163.897               23.924 -871              -4%

Vordering Land kosten MKB en LS      1.075.241          247.809         1.075.241             247.809 827.433        334%

Overige opbrengsten                     -                       -                   2.500                 2.500 -                 

Toezichthouden LAP                     -                       -                         -               180.354 -                 

Totale opbrengsten    16.230.969    15.968.130      17.632.959       16.057.602 262.839       2%

Kosten

Personeelskosten  (11.076.378)  (11.318.729)     (12.459.287)     (11.553.429) 242.351,00  -2%
    Salarissen     (7.314.765)     (8.105.746)       (8.616.178)        (8.132.464) 790.981        -10%
    Pensioenbijdrage        (887.397)        (862.864)           (918.677)           (809.845) -24.533         3%

    Sociale Lasten     (1.350.661)     (1.206.303)       (1.478.413)        (1.292.119) -144.358       12%

    Overige personeelskosten     (1.523.555)     (1.143.816)       (1.446.019)        (1.319.000) -379.739       33%

Algemene kosten    (5.148.776)    (4.644.785)       (5.168.672)        (4.508.173) -503.991      11%

     Huisvestingskosten     (1.039.842)     (1.090.519)       (1.230.341)        (1.144.250) 50.677          -5%

     Kantoorkosten     (2.268.320)     (1.840.919)       (2.011.812)        (1.387.705) -427.401       23%

     Afschrijvingskosten     (1.226.520)     (1.204.622)       (1.226.520)        (1.216.218) -21.898         2%

     Advieskosten        (489.752)        (379.054)           (475.000)           (560.000) -110.698       29%

     Overige algemene kosten        (124.342)        (129.671)           (225.000)           (200.000) 5.329            -4%

Interestkosten            (5.815)            (4.616)               (5.000)                 4.000 -1.199           26%

Totale kosten  (16.230.969)  (15.968.130)     (17.632.959)     (16.057.602) -262.838,62 2%

Nog door te belasten aan de fondsen                     -                       -                         -                          -   

Resultaat                     -                       -                         -                          -   

Bron: SVb Aruba                                                     



24 
SVb Kwartaalbericht 4, 2022 

6.  Diensten aan Derden 

Sinds juli 2007 heeft de SVb de bedrijfsgezondheidszorg voor de diensten en directies van Land Aruba 

als mede voor stichtingen in het onderwijs overgenomen. Het pakket van bedrijfsgezondheidszorg die 

de SVb aan deze bedrijven biedt bestaat uit een basisgedeelte, waarvoor een vast bedrag per 

werknemer in rekening wordt gebracht en andere diensten die per stuk ingekocht kunnen worden. 

Het basispakket omvat het gebruik van het web portaal voor hun verzuimmanagement, 

verzuimcontrole en sociaal medisch overleg. De overige diensten die ingekocht kunnen worden zijn 

onder andere het verrichten van werkplek onderzoeken, aanstellingskeuringen, het inventariseren en 

evalueren van risico in de werkomgeving.  

 

6.1 Beheerskosten 

De totale kosten van het fonds betreffen de personeelskosten, algemene kosten, doorbelaste kosten 

van het administratiefonds en de interestkosten. Voor het jaar 2022 bedroegen de totale kosten 0,9 

miljoen florin tegenover 0,9 miljoen florin in 2021 (2,6%). De voorlopige doorbelaste kosten voor het 

beheren van het fonds worden opgenomen conform het Administratiefonds. Ten opzichte van de 

Prognose 2022 zijn de totale kosten lager dan verwacht werd. 

 

6.2 Opbrengsten 

Daar deze fonds geen tekorten of overschotten mag vertonen, vertalen toename in kosten zich 

automatisch tot toename in opbrengsten, waar het Land het overgrote deel van de toename voor zijn 

rekening neemt. In deze voorlopige exploitatieresultaten is te vernemen dat er sprake is van een 

negatief resultaat. Dit is vooral te verklaren aan de hand van doorbelaste kosten door verhoging van 

algemene kosten.  

De voorlopige exploitatierekening van het fonds Diensten aan Derden wordt weergegeven in tabel 23 

op de volgende pagina.  
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23. VOORLOPIGE CIJFERS EXPLOITATIEREKENING DIENSTEN AAN DERDEN

kw 4-2022 kw 4-2021 Prognose 2022 Begroting 2022 Δ kw 4 Δ kw 4 %

Opbrengsten

Opbrengst Land Aruba        667.085    646.514            760.196             647.101 20.571 3,2%

Opbrengst Bijdrage Ziekmelding SVb          28.500       28.000              28.500               28.500 500 1,8%

Overige opbrengsten        182.879    182.025            200.000             200.000 854 0,5%

Opbrengsten Rijbewijskeuringen                   -          -1.200              10.000               15.000 1.200 -100,0%

Bijzondere baten                   -              500                       -   -500 -100,0%

Totale opbrengsten        878.464    855.839            998.696             890.601 22.625 2,6%

Kosten

Personeelskosten      (735.242)   (675.080)          (728.073)           (762.898) (60.162)            8,9%

    Salarissen      (514.913)   (492.888)          (512.553)           (542.962) (22.025)            4,5%

    Pensioenbijdrage         (54.183)     (50.829)             (54.430)              (51.288) (3.354)              6,6%

    Sociale Lasten         (63.706)     (62.928)             (79.149)              (77.422) (778)                  1,2%

    Overige personeelskosten      (102.440)     (68.435)             (81.941)              (91.226) (34.005)            49,7%

Algemene kosten      (119.521)   (156.604)          (107.231)           (102.979) 37.083             -23,7%

     Huisvestingskosten         (64.707)     (63.461)             (52.932)              (29.288) (1.246)              2,0%

     Kantoorkosten         (33.577)     (37.949)             (32.462)              (38.000) 4.372                -11,5%

     Afschrijvingskosten           (6.237)       (8.303)               (6.237)              (10.091) 2.066                -24,9%

     Advieskosten         (15.000)     (15.000)             (15.000)              (15.000) -                         0,0%

     Overige algemene kosten                   -       (31.891)                  (600)              (10.600) 31.891             -100,0%

Interestkosten              (505)             (88)                    505                   (800) (417)                  473,9%

Doorbelaste kosten        (23.196)     (24.067)          (163.897)             (23.924) 871                   -3,6%

Totale kosten      (878.464)   (855.839)          (998.696)           (890.601) (22.625)            2,6%

Resultaat                   -                  -                         -                          -   -                         

Bron: SVb Aruba       
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7.  Liquiditeitsprognose AOV/AWW 

Vanwege de pandemie hadden de AOV en AWW-fondsen voor het jaar 2020 47,5 miljoen minder 

premies ontvangen (15,3%) ten opzichte van het jaar 2019. Aan het begin van het jaar 2022 hadden 

de fondsen 62,1 miljoen aan liquide middelen. Gedurende het jaar namen de premieontvangsten toe 

waardoor de fondsen genoeg liquide middelen hadden om tot en met eind december 2022 aan de 

maandelijkse verplichtingen te kunnen voldoen. Eind 2022 is 40,0 miljoen florin belegd in Time 

Deposits bij een lokale bankinstelling.  Hiervan komt 20,0 miljoen florin in december 2023 weer vrij en 

in december 2025 nog eens 20,0 miljoen florin. Hierdoor stijgen de liquide middelen weer voor eind 

van het jaar 2023 en 2025. Aan het eind van het jaar 2022 vertoont de liquiditeitsprognose van het 

Ouderdomsfonds en het Weduwen- en Wezenfonds een eindsaldo liquiditeit van 45,2 miljoen florin. 

Onderstaande tabel geeft de liquiditeitsprognose voor 2022 weer. 

  

Liquiditeitsprognose AOV/AWW Jaar 2022 Jaar 2023 Jaar 2024 Jaar 2025 Jaar 2026

Ontvangsten AOV/AWW (311,0)    (320,6)    (325,2)    (326,8)    (327,7)    

Ontvangsten Reparatie toeslagen (31,2)      (31,4)      (31,4)      (31,9)      (32,0)      

Ontvangsten interest beleggingen -          (1,3)         (0,7)         (0,7)         -          

Aflsossing belegging -          (20,0)      -          (20,0)      -          

Totaal ontvangsten (342,3)    (373,2)    (357,3)    (379,4)    (359,8)    

Uitkeringen AOV 297,2      309,7      310,1      318,7      331,7      

Uitkeringen AWW 18,9        19,5        19,8        20,0        20,1        

Uitgaven Administratiekosten AOV/AWW 3,0          3,0          3,1          3,1          3,1          

Beleggingen TD 40,0        -          -          -          -          

Totaal uitgaven 359,1      332,2      332,9      341,8      354,9      

Mutatie liquiditeit (16,9)      41,0        24,4        37,7        4,9          

Liquiditeit Jaar 2022 Jaar 2023 Jaar 2024 Jaar 2025 Jaar 2026

Saldo liquiditeit begin van de maand 62,1        45,2        86,2        110,6      148,3      

Mutatie (16,9)      41,0        24,4        37,7        4,9          

Saldo liquiditeit na Payroll 45,2        86,2        110,6      148,3      153,1      

Externe financiering -          -          -          -          -          

Saldo liquiditeit na externe financiering 45,2        86,2        110,6      148,3      153,1      
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8. Loonsubsidieregeling (LS) 

In het jaar 2020, gedurende de pandemie, werd de Loonsubsidieregeling geïntroduceerd om financiële 

steun te bieden aan werkgevers voor het doorbetalen van een gedeelte van het loon, om zo de 

werkgelegenheid zoveel mogelijk te kunnen behouden.  

In de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 oktober 2021, heeft de bank, namens het Land 

loonsubsidie verstrekt aan werkgevers ter compensatie van de financiële gevolgen van de COVID-19 

pandemie en met baanbehoud als voornaamste doel. In die periode heeft de bank bij wijze van 

voorschot, op basis van het te verwachten omzetverlies aangegeven door de werkgevers zelf, een 

totaal van 423,0 miljoen florin aan loonsubsidie verstrekt. 

8.1 Te veel Betaalde Loonsubsidie 

De werkgever die gedurende de periode mei 2020 en oktober 2021 door de COVID-19 pandemie was 

geraakt en die een daling van zijn bedrijfsomzet van tenminste 25% had aangegeven, kreeg een 

loonsubsidie toegekend voor de gedeeltelijke dekking van ten hoogste 60% van de loonsom van zijn 

werknemers. Als deel van het aanvraag proces diende de werkgever rond de 20ste van de maand haar 

geschatte bedrijfsomzetverlies aangeven. Echter, in 2021 heeft de belastingdienst op basis van de 

aangifte van de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) de daadwerkelijke omzetverliezen voor de 

bedrijven bepaald. Op basis van deze informatie is de bank overgegaan tot de definitieve vaststelling 

van de loonsubsidies. Hieruit bleek dat aan de ene kant 145,5 miljoen florin te veel is uitgekeerd aan 

werkgevers, terwijl zij aan de andere kant 18,2 miljoen te weinig hebben gekregen. Alle werkgevers 

hebben voor de maanden waar zij een loonsubsidie hebben gekregen een toekenningsbesluit 

ontvangen. Indien zij niet eens waren met de definitieve toekenning, konden ze bezwaar maken en 

eventueel in beroep gaan. 

8.2 Terugvordering Loonsubsidie 

Als beheerder belast met de uitvoering van de financiële steun uitkeringen conform Landsverordening 

is de SVb ook namens de Minister bevoegd om de te veel uitgekeerde loonsubsidies terug te vorderen. 

Nadat de loonsubsidie in oktober 2021 werd gestopt is de SVb in samenwerking met de 

belastingdienst begonnen met het voorwerk om de teveel uitgekeerde loonsubsidie aan werkgevers 

terug te vorderen. 

Eind 2021 heeft de bank aan de werkgevers die te veel loonsubsidie hebben ontvangen een brief 

verstuurd met informatie over de loonsubsidieregeling alsmede over het invorderingsproces. Tevens 

zijn de werkgevers verzocht de teveel ontvangen subsidie terug te storten of een betalingsregeling 

hiervoor af te sluiten. In maart 2022 is er een betalingsherinnering verstuurd, gevolgd door een 
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aanmaning. Vanaf april van dat jaar is de bank overgegaan tot het vorderen hiervan middels 

dwangbevel en vervolgens door executie van de vordering (beslaglegging op bedrijfseigendommen). 

  

In 2021/2022 heeft de bank bezwaren gegrond verklaard ter waarde van 13,0 miljoen florin, terwijl 

het gerecht werkgevers gelijk heeft gegeven in toekenningen ter waarde van 6,5 miljoen florin. 

De bank heeft nog in behandeling bezwaarschriften die vertegenwoordigen een bestreden bedrag ter 

grootte van 29,1 miljoen florin en het gerecht dient zich nog te buigen over toekenningen ter waarde 

van 0,7 miljoen florin. Uiteindelijk blijft het bedrag van 96,2 miljoen florin aan te veel betaalde 

loonsubsidie, dat direct opeisbaar is door de bank. Van dit bedrag heeft de bank 39,6 miljoen 

teruggevorderd. Aan het eind van 2022, was een bedrag van 56,6 miljoen florin direct opeisbaar. Van 

de 18,2 miljoen florin te weinig uitbetaalde loonsubsidie heeft de bank inmiddels 13,2 miljoen florin 

uitgekeerd.  

De volgende tabellen geven een overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot de loonsubsidie 

in het jaar 2022. 

 

25. OVERZICHT LOONSUBSIDIE (x 1 MLN)

Totaal

Totaal definitief te veel betaalde loonsubsidie (145,5)              

Bezwaar gegrond* 13,0                  

Beroepszaak gegrond* 6,5                    

Totaal definitief te veel betaalde Loonsubsidie na correctie (126,0)              

Totaal LS bezwaar in behandeling 29,1                  

Totaal LS beroepszaken 0,7                    

Totaal te vorderen Loonsubsidie (inbaar) (96,2)                

Teruggevorderd Loonsubsidie 39,6                  

Nog te vorderen Loonsubsidie (56,6)                

Totaal definitief te weinig betaalde Loonsubsidie 18,2                  

Betaalde definitief Loonsubsidie (13,2)                

Nog te betalen definitief Loonsubsidie 5,0                    

Bron: SVb Aruba                                                                                                                                                                   

*Resultaat na correctie nog te bepalen
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25 A.  ADDITIONELE INFORMATIE LOONSUBSIDIE (x1 MLN)

Totaal

Totaal Loonsubsidie in bezwaar (52,6)                

Bezwaar gegrond* 13,0                  

Bezwaar ongegrond 10,5                  

Nog te behandelen bezwaar (29,1)                

LS beroepzaken

Beroepszaak gegrond* (7,2)                   

Beroepszaak ongegrond 6,5                    

Totaal te vorderen Loonsubsidie (inbaar) (0,7)                   

Betalingsregelingen (werkgevers) (23,8)                

Dwangschrift i.v.m. Definitief LS (21,5)                

Bron: SVb Aruba                                                                                                                                                                   

*Resultaat na correctie nog te bepalen


