JAARVERSLAG 2014
UITVOERINGSORGAAN SOCIALE- EN
ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN
SINT MAARTEN

INSIDE
FRONT
COVER

JAARVERSLAG 2014
UITVOERINGSORGAAN SOCIALE- EN
ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN
SINT MAARTEN

JAARVERSLAG 2014 | UITVOERINGSORGAAN SOCIALE- EN ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN SINT MAARTEN

JAARVERSLAG 2014 | UITVOERINGSORGAAN SOCIALE- EN ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN SINT MAARTEN

Inhoudsopgave van het financieel verslag
Toelichting

Bladzijde

Voorwoord		
Missie, visie en kernwaarden
Regelingen en dienstverlening
Organisatie		
Bedrijfsvoering
Beleggingen		
Financiële hoofdlijnen en kerncijfers
per fonds			
Jaarrekening
		Balans per 31 december 2014
		Staat van baten en lasten over 2014
		Kasstroomoverzicht over 2014
1		Algemene toelichting
		1.1 Activiteiten
		1.2 Toelichting op het kasstroomoverzicht
		1.3 Status van de gecombineerde
			 jaarrekening
2		Grondslagen voor waardering van activa en
		passiva				
		2.1 Algemeen
		2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
		2.3 Schattingen en veronderstellingen
		2.4 Opname van actief, verplichting,
			 bate of last
		2.5 Vreemde valuta
		2.6 Financiële activa
		2.7 Immateriële vaste activa
		2.8 Materiële vaste activa
		2.9 Vorderingen
		2.10Liquide middelen
		2.11 Vermogen
		2.12 Voorzieningen
		2.13 Pensioenregeling
		2.14 Belasting over het resultaat

7
9
10
13
14
17
19
22
23
24
27
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
33
33

3		Grondslagen voor bepaling van het 			
		resultaat		
34
		3.1 Algemeen
34
		3.2 Premiebijdragen (van werkgevers,
		
			 werknemers en het Land Sint Maarten)
34
		3.3 Beleggingsbaten
35
		3.4 Overige baten
35
		3.5 Bijzondere waardeverminderingen
35
		3.6 Uitkeringen
35
		3.7 Beheerskosten
35
		3.8 Mutatie voorziening
35
		3.9 Mutatie reserves
35

4

4		Financiële risicobeheer fondsen
		4.1 Algemeen
		4.2 Solvabiliteitsrisico
		4.3 Marktrisico’s
		4.4 Liquiditeitsrisico
		4.4 Concentratierisico
		4.5 Operationeel risico
		4.2 Systeemrisico

36
36
36
36
37
40
40
40

Toelichtingen op activa en passiva
5		Immateriële vaste activa
6		Materiële vaste activa
7		Financiële vaste activa
8		Langlopende vorderingen
9		Financiële activa
10		Vorderingen
11		Liquide middelen
12		Reserves		
13		Voorziening duurtetoeslag en VUT
14		Uitkeringen fondsen
15		Geblokkeerde rechten
16Overige schulden en overlopende passiva

41
41
41
42
42
42
43
46
47
47
47
48

Toelichting staat van baten en lasten
17		Premiebaten en overheidsbijdragen
18		Opbrengst financiële activa aangehouden
		tot het einde van de looptijd
19		Opbrengst financiële activa opgenomen
		tegen reële waarde via het resultaat
20		Overige baten
21		Uitkeringen per categorie en per fonds
22		Personeelskosten
23		Huisvestingskosten
24		Overige beheerskosten

49
49

Toelichtingen overige
25		Niet op balans opgenomen activa en
		verplichtingen
26		Verbonden partijen
27		Gebeurtenissen na balansdatum
Controleverklaring
Appendices
A		Uitsplitsing gecombineerde
		jaarrekening

50
50
50
52
54
54
54
55
55
55
55
58
66

5

JAARVERSLAG 2014 | UITVOERINGSORGAAN SOCIALE- EN ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN SINT MAARTEN

JAARVERSLAG 2014 | UITVOERINGSORGAAN SOCIALE- EN ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN SINT MAARTEN

Voorwoord
Introductie
Met genoegen presenteren wij U dit jaarverslag over het
boekjaar 2014, waarin de verrichtingen en prestaties van
SZV zijn beschreven. Deze rapportage past in ons corporate
governance beleid welke gebaseerd is op een transparante
bedrijfs-voering.
Het jaar 2014 is het 4e (volledige) jaar in het bestaan van
SZV en is wederom een jaar van transitie. Een transitie op
vele gebieden. Er is niet alleen hard gewerkt aan de verdere
implementatie van de Roadmap, het strategisch plan van
SZV voor de periode 2010-2014, maar tegelijkertijd is in het
verslagjaar gestart met het ontwerpen van het strategisch
plan voor de komende jaren 2015-2017; SZV 3.0! .
De belangrijkste ontwikkelingen voor de SZV organisatie in
het verslagjaar zijn als volgt.
De organisatie heeft zich verder ontwikkeld op het gebied
van de dienstverlening aan klanten. Het nieuwe gebouw is
daarbij een belangrijke katalysator geweest. Een aanzienlijk
deel van de kwaliteit van de dienstverlening wordt
afgemeten aan het proces van medische uitzendingen. In
dit kader was 2014 een druk jaar niet in de laatste plaats
door de problemen in het ziekenhuis in St. Maarten. Dit
heeft niet alleen geleid tot hogere kosten bij het ZV/OV
fonds maar heeft vooral ook een hoge druk gelegd op de
betreffende afdelingen bij SZV. Hierdoor is er onvoldoende
tijd beschikbaar geweest om de meer structurele
verbeteringen in de zorgaanbieding aan te pakken zoals
het aangaan van lange termijn zorgcontracten. Dit is een
belangrijk aandachtspunt.
De afdeling Financiën is in 2014 zowel op kwalitatief als
kwantitatief gebied verbetert, met name door de benoeming
van de nieuwe (interim) CFO. In 2014 is er begin gemaakt
met de tussentijdse financiële rapportage. Daarnaast is
het begrotingsproces aangepakt. Hierdoor kan er in de
toekomst een betere begroting verwacht worden met onder
andere een grotere inbreng van de verschillende afdelingen
binnen SZV. Daarmee ontstaat er een effectief instrument
om de kostenbeheersing beter te monitoren.
In 2014 is er ook een begin gemaakt met de verdere
ontwikkeling van de afdeling Internal Audit. Er is een
gekwalificeerd afdelingshoofd aangetrokken. In nauwe
afstemming met de externe accountant en de Audit
Committee van de Raad van Toezicht is er een aanvang
gemaakt met de implementatie van een ‘risk based internal
audit’ gericht op zowel preventie (door ondersteuning bij
het opzetten van interne procedures) en bewustwording
van het belang van goede procedures alsmede het uitvoeren
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van controles achteraf. De afdeling Internal Audit zal in
2015 verder worden uitgebouwd.
De in 2013 voorgenomen inhaalslag bij de afdeling
Invordering en Controle Inspectie Dienst heeft in 2014 nog
onvoldoende gestalte gekregen. Teneinde deze activiteiten
zo effectief mogelijk uit te voeren, is in 2014 een aanzet
gemaakt om te komen tot een nadere samenwerking
met de Belastingdienst. De Belastingdienst wordt op dit
moment ook geherstructureerd en verwacht mag worden
dat de resultaten hiervan tot uiting zullen komen in een
verbeterde ‘compliance’. Een verbeterde compliance draagt
bij tot een eerlijkere verdeling van de lasten, zowel voor de
werknemers als de werkgevers, en tot het verlagen van de
huidige tekorten, vooral bij de ZV/OV.
Tenslotte zijn er belangrijke verbeteringen geweest op
de afdeling Human Resources. Er is een (interim) hoofd
aangenomen. Ook is er daadwerkelijk aanvang gemaakt met
invoering van een nieuw ‘personeelsbeoordelingssysteem’.
Op basis hiervan kan er door SZV de bij haar aanwezige
competenties uiteindelijk beter inzetten.
Vooruitblik 2015
Centraal voor 2015 staat het uitvoeren van het action plan
SZV 3.0! . De acties zijn verdeeld over de volgende focus
gebieden:
Strategie en leiderschap
Gezondheidszorg en Sociale verzekeringen
Customer care
Interne controle
Financieel en ‘asset’ management
Information Technology
Cultuur en Competenties

Voor 2015 worden geen grote wijzigingen verwacht in het
totale personeelsbestand. Wel zullen door het uitrollen
van de nieuwe strategie de nodige interne veranderingen
doorgevoerd worden waarbij nog meer dan voorheen
gekeken zalworden naar het optimale gebruik van
de beschikbare competenties binnen SZV. Het is de
verwachting dat in 2015 een aantal interim functies worden
omgezet in definitieve functies met een vast dienstverband.
Verder zal er vanuit SZV de nodige ondersteuning
gegeven worden aan het Tripartiet. Het Tripartiet is een
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Missie, visie en kernwaarden
samenwerking tussen het Ministerie van VSA, Sint Maarten
Medical Center en SZV dat in maart 2015 is ontstaan.
De doelstelling van het Tripartiet is het vinden van een
duurzame-, geïntegreerde oplossing voor de volgende 3
belangrijke thema’s: (i) het ontwikkelen van een goed,
professioneel, effectief en betaalbaar lokaal ziekenhuis
( SMMC), (ii) het bieden van een goed alternatief voor
medische uitzendingen voor die verrichtingen die hetzij om
financiële redenen hetzij om medische redenen niet lokaal
kunnen worden uitgevoerd en (iii) het bevorderen van het
medisch toerisme als een uitbreiding van het bestaande
toeristen product van Sint Maarten.
SZV zal de reeds ingang gezette kostenbewaking verder
intensiveren. In nauw overleg met het Ministerie van
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA)
zal SZV in 2015 proberen om een aantal efficiëntie
verbeteringen en opbrengst verhogende maatregelen door
te voeren om te tekorten in het ZV/OV fonds te beperken.
Voorts is de verwachting dat de toenemende aandacht voor
compliance er toe zal bijdragen dat de tekorten in het ZV/
OV fonds zullen afnemen.
In de tweede helft van 2015 worden de uitkomsten van
de ALM (Asset Liability Management) studie verwacht
welke een belangrijke bron is voor de discussie met het

Land Sint Maarten voor het bepalen van de toekomstige
premietarieven, de hoogte van de toekomstige pensioenen
en de ruimte voor het samenstellen van het pakket voor
medische voorzieningen voor de verschillende door SZV
geadministreerde fondsen.
Tevens zal met ingang van het tweede helft van 2015 een
aanvang gemaakt worden met een aantal preventieve
programma’s welke er op gericht zijn om het besef te
verhogen dat ‘voorkomen beter is dan genezen’.
Alles overziende ziet SZV de uitdagingen voor 2015 met het
nodige vertrouwen tegemoet.
Ter afsluiting bedankt SZV alle belanghebbenden, en in
het bijzonder de personeelsleden, de medewerkenden en
onze klanten voor hun inzet, toewijding en het vertrouwen
van het afgelopen jaar. We gaan er vanuit dat we voor 2015
weer op u mogen rekenen.
Namens de Directie,
Philipsburg, Sint Maarten,
31 juli 2015
G.A. Carty,
Interim Directeur SZV

Missie
De formulering van onze missie is de uitkomst van een
intensief denkproces binnen de organisatie. Voor de
voorbereiding van het strategische plan 2015-2017 is een
brede betrokkenheid van cruciaal belang. Vandaar dat er
veel geïnvesteerd is in werkvormen waarin medewerkers
zich konden uitspreken over de positie waarin SZV zich
bevindt en de richting die de organisatie zou moeten
kiezen. De bovenstaande exercitie heeft tot de volgende
herformulering van onze missie geleid:

Kernwaarden
Onze missie en visie komen tot uitdrukking in vier
kernwaarden. Onze kernwaarden zijn:

Wij stellen de belangen van onze
klanten centraal door het leveren van
een hoge kwaliteit van dienstverlening
bij het uitvoeren van sociale, pensioenen ziektekostenverzekeringen.
Wij zullen op een proactieve en
transparante wijze bijdragen aan
de duurzaamheid, kwaliteit en
betaalbaarheid van de gezondheidszorg
en het sociale stelsel voor de burgers
van St. Maarten.
Visie
Mede gebaseerd op de input vanuit de diverse bijeenkomsten
met stakeholders en andere betrokkenen, heeft SZV haar
visie op het zorg- en sociale stelsel op Sint Maarten als volgt
samengevat:

SZV ziet het zorg- en sociale stelsel
en haar rol hierin de komende
jaren drastisch veranderen. SZV
versterkt de zorgmarkt, verdiept haar
relaties met de klant en alle andere
stakeholders en adviseert het zorg- en
sociaal stelsel. SZV streeft naar een
kwalitatief acceptabel, duurzaam en
betaalbaar stelsel.

SZV wil van onderscheidende betekenis zijn bij de
verbeteringen in het sociale en gezondheidsstelsel op
Sint Maarten. SZV kan een voortrekkersfunctie vervullen,
door het proactief oppakken van de adviesrol die haar als
zorg- en sociale verzekeraar bij wet is toegekend. SZV wil
investeren in een flexibelere, hardwerkende, maar vooral
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ook transparante organisatie, die samen met haar klanten
en andere stakeholders de noodzakelijke stappen kan
zetten.

Customer focused
SZV neemt haar klanten serieus en handelt altijd beleefd
daarnaar. Dit betekent dat we goed luisteren om de klant
zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Daarnaast heeft SZV
hoog in het vaandel staan het proactief benaderen van haar
klanten en het tijdig beantwoorden van vragen.

Focused on solutions
SZV komt snel met oplossingen voor de klant. Tevens wordt
er vervolgens hard gewerkt aan structurele oplossingen van
problemen, zodat deze zich in de toekomst niet meer zullen
voordoen. Daarnaast neemt SZV zelf het initiatief om zaken
te verbeteren.

Honest
SZV behandelt iedereen fair, zonder aanzien des persoons.
Dit geldt zowel richting interne als externe klanten. SZV
zegt nee als iets echt niet kan, legt uit waarom en probeert
een alternatief te bieden.

Collaborative and cooperative
Bij SZV werken we intern en extern samen om tot
oplossingen te komen. Wij respecteren andermans mening
maar komen wel tot een slagvaardige besluitvorming. SZV
moedigt zowel haar interne als haar externe klanten en
haar stakeholders aan om in dialoog te gaan.
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Regelingen en dienstverlening
Dienstverlening

Ziekte- en ongevallenverzekering

Cessantia fonds

Met het intreden van de nieuwe staatkundige structuur
per 10 oktober 2010 is het Uitvoerings-orgaan Sociale- en
Ziektekosten Verzekering Sint Maarten (SZV), opgericht.
SZV is een zelfstanding bestuursorgaan, dat belast is met de
uitvoering van een aantal bij landsverordening ingestelde
sociale verzekeringen, te weten:

Het Ziektefonds en het Ongevallenfonds zijn ingesteld ter
uitvoering van de Landsverordeningen Ziekteverzekering
en de Ongevallenverzekering. Uit deze fondsen wordt aan
de verzekerden tegemoetkoming verleend ter dekking
van geneeskundige behandeling en verpleging. Ook
worden er uitkeringen gedaan in geld aan door ziekte
arbeidsongeschikt geworden werknemers (ZV), en aan
door een bedrijfsongeval getroffen werknemers of
hun nabestaanden (OV).

Onder cessantia verstaan we een eenmalige uitkering in
geld die de werkgever moet betalen aan zijn werknemer
wanneer het dienstverband van die werknemer eindigt,
anders dan door zijn schuld of ten gevolge van een aan
hem toe te rekenen omstandigheid. Deze uitkering wordt
berekend op basis van het aantal dienstjaren van de
werknemer. De rechtsgrond van de uitkering is gelegen in
de immateriële schade die de werknemer lijdt door ontslag
en het verlies van anciënniteit. Werkgevers dienen jaarlijks
NAf 40 per werknemer in het Cessantia fonds te storten.

Landsverordening Ziektekostenverzekering (ZV),
Voorheen P.B. 1966 no. 15, nu AB 2013, GT
no. 802;
Landsverordening
Ongevallenverzekering (OV),
Voorheen P.B. 1966 no. 4, nu AB
2013, GT no. 801;
Landsverordening Algemene
Ouderdoms-verzekering (AOV),
Voorheen P.B. 1960 no. 83, nu AB
2013, GT no. 520;
Landsverordening Algemene
Weduwen- en Wezenverzekering
(AWW), Voorheen P.B. 1965 no. 194, nu AB
2013, GT no. 522;
Cessantia-Landsverordening (CESS), Voorheen P.B. 1983
no. 85, nu AB 2013, GT no. 529;
Landsverordening Algemene Verzekering Bijzondere
Ziektekosten (AVBZ), Voorheen P.B. 1996 no. 211, nu AB
2013, GT no. 613;
Landsverordening Fonds Ziektekosten
Overheidsgepensioeneerden (FZOG), Voorheen P.B. 1975
no. 249, nu AB 2013, GT no. 644.
In bovengenoemde landsverordeningen wordt geregeld
wie als verzekerde kan worden aangemerkt, waar men
aanspraak op kan maken en hoe de premie wordt bepaald.
Tevens is de organisatie belast met overige activiteiten
ten behoeve van het Land Sint Maarten, met name de
administratie van de ziektekosten van ambtenaren en de
PP- kaarthouders (Overheid Ziektekosten Regeling) en het
optreden als controlerend geneesheer.
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Het premiepercentage voor het ZVfonds bedroeg in 2014 voor de
werkgevers 8.3%, terwijl de eigen
bijdrage voor de werknemers 4.2%
bedroeg. Bij het OV-fonds is het
premiepercentage
afhankelijk
van de gevaren klasse waar de
werkgever wordt ingedeeld. Het
premiepercentage varieert tussen
0.5% en 5.0%.

Algemene Verzekering Bijzondere
Ziektekosten fonds
De Landsverordening Algemene Verzekering Bijzondere
Ziektekosten (AVBZ) dekt de kosten van behandeling,
verpleging en verzorging van personen die chronisch ziek
zijn. Onder chronisch zieke wordt in de regeling verstaan
degene die als gevolg van een ziekte of complicatie of
door ouderdom dermate verpleeg- of zorgbehoeftig is
geworden dat deze zich in zowel sociaal, maatschappelijk

als economisch opzicht niet meer als zelfstandig individu
in de samenleving kan handhaven en daardoor totaal
hulpbehoeftig is. De AVBZ premie is vastgesteld op 2%
(1,5% werknemer, 0,5% werkgever).

Fonds Ziektekosten
Overheidsgepensioneerden
De gepensioneerde overheidsambtenaren, en gelijkgestelden en hun gezinsleden zijn tegen de kosten van
medische zorg verzekerd via het Fonds Ziektekosten
Overheidsgepensioneerden.

Overigen
Door SZV worden nog de volgende diensten verleend:
•
Administratie ziektekosten overheidspersoneel;
•
Administratie ziektekosten personeel van Hof van
Justitie;
•
Administratie ziektekosten pp-kaarthouders;
•
Controlerende arts functie overheidspersoneel
en pp-kaarthouders.

Algemene
Ouderdomsverzekering
en Algemene Weduwen- en
Wezenverzekering
Het Ouderdomsfonds en het Weduwen- en Wezenfonds
zijn ingesteld ter uitvoering van de Landsverordening
Algemene Ouderdomsverzekering respectievelijk Algemene
Weduwen- en Wezenverzekering. Het Ouderdomsfonds
keert een ouderdomspensioen uit dat ingaat bij het
bereiken van de 60-jarige leeftijd.
De pensioengerechtigde gehuwd met een partner jonger dan
60 jaar heeft recht op een toeslag indien hun gezamenlijk
inkomen minder dan NAf.12.000 per jaar bedraagt. Het
premiepercentage voor de AOV is 13%, waarvan 7% ten
laste van de werknemer komt, en 6% ten laste van de
werkgever.
Het Weduwen- en Wezenfonds keert pensioen uit aan de
weduwe/weduwnaar zolang zij/hij nog geen 60 jaar oud is,
en aan de na het overlijden van een verzekerde nagelaten
kinderen tot aan de leeftijd van 15 jaar (of tot aan de leeftijd
van 25 jaar bij studerende en/of geestelijk gebrekkige
kinderen). Het premiepercentage voor de AWW is 1%,
waarvan 0,5% ten laste van de werknemer komt, en 0,5%
ten laste van de werkgever.
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Organisatie
Structuur
SZV probeert zo effectief en efficiënt mogelijk te
organiseren. De organisatie tracht eveneens flexibel te
zijn, zodat we snel kunnen inspelen op ontwikkelingen in
de samenleving. Volgend jaar zal de organisatie structuur
aangepast worden om de nieuwe strategische plan 20152017 effectief te kunnen uitvoeren. De organisatie structuur
van SZV zag als volgt uit:

Naam

Functie in
Raad

Raadslid
vanaf

Raadslid
tot

B. Hart

Lid

27-5-2011

27-5-2014

A.

Lid

1-11-2013

1-11-2014

Rogers

Plv.
Voorzitter

1-11-2014

heden

Benoemd namens de andere maatschappelijke kringen:

De gemiddelde bezetting over 2014 bedroeg 80 fte.

Samenstelling van Raad van Toezicht
Het toezicht op het beheer van de fondsen en eigendommen
van SZV en de algemene zaken is opgedragen aan de Raad
van Toezicht (RvT). De leden van de Raad worden op de
voordracht van de Raad door de minister van VSA bij
landsbesluit benoemd, geschorst en ontslagen. De leden
worden benoemd voor een periode van drie jaar. De Raad
is samengesteld uit zeven leden. Twee leden zijn benoemd
uit werknemerskring, twee uit werkgeverskring en drie,
waaronder de voorzitter, uit andere maatschappelijke
kringen dan die van de weknemers en werkgevers. In het
jaar 2014 bestond de RvT uit de volgende personen:
Benoemd door de werkgeverskringen:
Naam

Functie in
Raad

Raadslid
vanaf

Raadslid
tot

G. Carty

Lid

5-10-2010

5-10-2013

Plv.
Voorzitter

1-11-2013

30-11-2014

Lid

5-10-2010

5-10-2013

Lid

1-12-2013

1-6-2014

Lid

1-6-2014

heden

P. van Vliet
S. MourillonSandiford
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Naam

Functie in
Raad

Raadslid
vanaf

Raadslid
tot

J. Veen

Plv.
Voorzitter

5-10-2010

5-10-2013

Voorzitter

1-11-2013

1-11-2014

M. Petit

Lid/
Voorzitter

27-5-2011
1-11-2014

27-5-2014
heden

E.

Voorzitter

5-10-2010

5-10-2013

Felisie

Lid

1-12-2013

8-9-2014

L. de
Weever

Lid

1-8-2014

heden

De RvT vergadert minimaal 4 keer per jaar.

Directie en dagelijkse leiding
Het beheer van SZV is opgedragen aan de algemene directeur,
die verantwoording verschuldigd en rekenplichtig is aan de
Minister van VSA. De algemeen directeur heeft een directie
samengesteld. De directie van SZV zorgt voor dagelijkse
leiding en is in het verslagjaar als volgt samengesteld:
Naam

Functie

Vanaf-t/m

G. Carty

Interim
Directeur (CEO)

1-12-2014 t/m
31/11/2014

R. Willemsberg

Chief Operation
Officer (COO)

1-1-2014 t/m
31-12-2014

Adjunct Directeur

14-1-2014 t/m
1-12-2014

J. Zaandam

Financieel Directeur
(CFO)

1-1-2014 t/m
31-10-2014

E. Felisie

Interim Fin.
Directeur (CFO)

15-9-2014 t/m
31-12-2014
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Bedrijfsvoering
Aan het eind van het jaar 2014 hebben we aandacht besteed
aan onze bedrijfsvoering. We hebben sessies georganiseerd
met het voltallige personeel om te brainstormen over de
nieuwe missie, visie en deelstrategieën van het strategisch
plan 2015-2017. Deze nieuwe missie, visie en deelstrategieën
zijn vervolgens aan het begin van 2015 vertaald naar
resultaten voor de organisatieonderdelen (het ‘action plan’
genaamd). De uitvoering van de geplande activiteiten en
projecten zal in 2015 plaatsvinden. SZV zal in 2015 doel- en
resultaatgericht worden gestuurd. In het jaar 2014 hebben
de volgende hoofdactiviteiten en projecten plaatsgevonden.

Afdeling Human Resources (HR)
In de eerste twee kwartalen van het jaar lag het accent op
de uitvoering van de reguliere werkzaamheden binnen de
afdeling. Er werd onder meer aandacht besteedt aan het:
• ondersteunen van managers bij de uitvoering van hun
personeelstaken;
• (interne)werving en selectie van kandidaten voor de
volgende functies:
1 Senior en 2 Verzekeringsinspecteurs, 1 AVBZ
medewerker, 1 Baliemedewerker Pensioenen,
1 Balie medewerker Customer Care & Communications,
1 Customer Care & Communication Officer, 2 Telephone
Operators/ medewerkers Informatie en Advies,
1 Juridisch medewerker, 1 Financieel Administratief
medewerker.
Aan het eind van het verslagjaar bestond het personeelsbestand van SZV uit 85 fte’s.
Begin mei eindigde het dienstverband van het voormalige
afdelingshoofd. Eind oktober werd een interim HR
manager aangetrokken om de HR afdeling te reorganiseren
en te herstructureren. In dat kader is door hem een
nulmeting verricht en is er een verbeterplan voor de
afdeling opgesteld. Aan het eind van het jaar was de
personeelsadministratie doorgelicht en alle ontbrekende
informatie verzameld. Op basis van de verkregen informatie
werden de personeelsdossiers geüpdatet. Het digitaliseren/
automatiseren van alle personeelsgegevens staat gepland
voor 2015. Een aantal HR procedures en regels zijn
eveneens doorgenomen en waar nodig herschreven.

Afdeling Registratie
De afdeling Registratie is belast met het registreren van en
het uitgeven van verzekeringskaarten aan ZV/OV, FZOG en
OZR verzekerden. In het jaar 2014 heeft de afdeling 10.134
mutatie formulieren ontvangen voor ZV, OV, FZOG en OZR
verzekerden. Er zijn in totaal 20,947 verzekeringskaarten
in 2014 verstrekt. Dit betrof niet alleen vervanging van
verzekeringskaarten, maar ook de uitgifte van nieuwe
verzekeringskaarten.

14

toekenbare pensioenbedrag. Daarvan zijn 51.5% mannen
en 48.5% vrouwen. De grootste groep gepensioneerden
(40%) is tussen 60 en 64 jaar oud. SZV heeft in 2014 totaal
63.4 miljoen aan AOV en AWW pensioen betaald. De
afdeling was in 2014 intensief bezig met het doorlichten
van dossiers van gepensioneerden, die zij van SVB Curaçao
heeft ontvangen. Gedurende het boekjaar is 25% van de
dossiers doorgenomen.

De afdeling is ook verantwoordelijk voor het bijhouden
van het werkgeversbestand in het programma Heffing.
Het aantal werkgevers in dit programma betrof eind 2014
4,097. Het bestand is gedurende het jaar gedeeltelijk
opgeschoond. Dit gebeurde vooral naar aanleiding van
binnengekomen mutaties van de afdeling Controle
Inspectie Dienst. SZV heeft in het verslagjaar 57 bedrijven
uitgeschreven in dit bestand. Het werkgeversbestand is
netto met 85 ten opzichte van het jaar 2013 toegenomen.

Afdeling Heffing en Invordering
Maandelijks doen werkgevers aangifte voor de afdracht van
de ZV- en OV premies. Over het premiejaar 2014 zijn 27,543
aangiften verwerkt, wat overeenkomt met gemiddeld 2,295
aangiften per maand. Werkgevers die geen aangifte doen
en/of geen of gedeeltelijke afdracht van de premies doen,
ontvangen hiervoor een aanslag. Indien werkgevers deze
aanslag niet op tijd betalen, worden invorderingsmaatregel
genomen om hun aan te sporen om aan de verplichtingen
te voldoen.
Naast de inning van de ZV- en OV premie houdt de afdeling
zich ook bezig met de invordering van de AOV- en AWW
premies van bedrijven en particulieren. De afdeling houdt
zich ook bezig met executoriale dwanginvordering zoals het
betekenen van dwangschriften en het in beslag nemen van
roerende en onroerende zaken. In 2014 heeft dit geleid tot
een (1) executoriale verkoop.
In 2014 was de nieuw opgerichte Controle & Inspectie Dienst
tijdelijk onderdeel van de afdeling Heffing en Invordering.
De afdeling is organisatorisch opgezet, er is een start gemaakt
met het beschrijven van de administratieve organisatie
en de werving van drie medewerkers. Het team maakte
in 2014 structureel onderdeel uit van de ‘Gezamenlijke
Inspectie Acties’ samen met onder andere de inspecteurs
van Arbeidszaken, Immigratie- en Grensbewakingsdienst
en Kustwacht.

Afdeling Arbeid en Gezondheid
De afdeling arbeid en gezondheid is verant-woordelijk
voor de afhandeling van medische verwijzingen,
machtigingsaanvragen, arbeidsonge-schikte controles
en de AVBZ regeling. In 2014 is in het bijzonder ingezet
op het verbeteren van de operationele taken. Meer in het
bijzonder die van de medische uitzendingen aangezien de
organisatie hiervoor de meeste klachten heeft ontvangen.
Voor de medische behandeling in het buitenland heeft de
organisatie in 2014 2,298 patiënten uitgezonden. Ze zijn
verdeelt als volgt over de volgende bestemmingen.

De afdeling beoordeelt de arbeidsongeschiktheid van
verzekerde werknemers. In het jaar 2014 zijn er 8,021 controle
momenten geweest. De afdeling is tevens verantwoordelijk
voor het verwerken van arbeidsongeschiktheid gevallen
in het ZORG systeem. Bij die beoordeling wordt er meer
aandacht besteed aan de oorzaken van verzuim. Het doel
hiervan is de preventie van verzuim en verkorting van de
verzuimduur.

Afdeling Medische Kosten
De afdeling medische kosten is verantwoordelijk voor
het controleren en verwerken van de declaraties van
zorgverleners. Het hoogtepunt van het jaar 2014 was de
introductie van het nieuwe declaratiesysteem programma
HECINA voor apotheken. Hierdoor was de organisatie in
staat om de achterstanden van OZR en FZOG declaraties
van apotheken snel te verwerken. Tevens heeft de
introductie van HECINA ervoor gezorgd dat geen sprake
meer is van voorschot betalingen aan apotheken, maar
direct afrekening met apotheken plaats kan vinden. SZV
heeft HECINA in 2014 verder geïmplementeerd bij andere
zorgverleners zoals de huisartsen, laboratoria en nazorg.
Het programma HECINA heeft een web portaal dat het
voor de zorgverleners gemakkelijk maakt om declaraties
geautomatiseerd up te loaden. De zorgverleners kunnen
via het portaal zien wanneer hun declaraties volledig
zijn verwerkt en zij kunnen verder hun specificaties
ook via het portaal krijgen. In 2015 zal SZV HECINA
verder implementeren voor de declaraties van andere
zorgverleners.

Afdeling Pensioenen en Cessantia
Het aantal gepensioneerden is in 2014 met 400 toegenomen.
Slechts 20% daarvan ontvangt het maximaal wettelijk

Daarnaast heeft de afdeling, na afwachting van de
uitspraak van Hof van Justitie ter vaststelling van de
beëindigingsdatum, de cessantia van de ex werknemers van
de Pelican Resort Club, The Management Company, N.V.
uitbetaald. In totaal hebben 168 ex werknemers een verzoek
ingediend waarvan 138 in aanmerking kwamen voor de
cessantia uitkering. De rest (30) hadden hun verzoek niet
binnen de wettelijk voorgeschreven termijn ingediend
met als consequentie dat zij allemaal werden afgewezen.
De meesten hebben tegen de afwijzende beslissing een
bezwaarschrift ingediend.

Afdeling Financiële Administratie
De afdeling Financiële Administratie is belast met de
financiële administratie van SZV en de door haar beheerde
fondsen. Gedurende het jaar 2014 heeft de afdeling
gestreefd om de efficiëntie en effectiviteit van de door haar
uit te voeren werkzaamheden te verbeteren door een aantal
processen te automatiseren. De afdeling beoogd hiermee
de foutenmarge te minimaliseren om zodoende de kwaliteit
van de financiële administratie te verbeteren.
Gedurende het jaar 2014 werden bestanden van het nieuwe
declaratiesysteem van zorgverleners geautomatiseerd
geïmporteerd in de financiële administratiesysteem
EXACT. Een andere opmerkelijke vooruitgang in de
werkzaamheden van het jaar 2014 was de automatisering
van de betalingen aan zorgverleners. Vanuit EXACT wordt
een bestand geëxporteerd en automatisch ingelezen in het
internet online betalingssysteem van de bank. Dit heeft
geleidt tot het efficiënter uitvoeren van werkzaamheden
binnen de afdeling.

Afdeling Customer Care en
Communicatie (CCC)
In 2014 is de afdeling Customer Care en Communicatie
uitgebreid om de toename van klanten tegemoet te komen.
SZV heeft een “back-office callcenter” in 2014 opgestart.
Hiervoor waren twee telefonisten en een medewerker
informatie en advies in dienst genomen. Daarnaast werd
ook een communicatie medewerker aangeworven om
de extra taken op het gebied van externe communicatie
effectief te kunnen uitvoeren.
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Beleggingen
SZV heeft in 2014 ook haar Facebook pagina geïntroduceerd.
De website- en Facebook pagina worden dagelijks bezocht
door klanten ter vergaren van informatie. Toen Sint Maarten
in 2014 door het chikungunya-virus werd getroffen heeft
SZV goed gebruik gemaakt van deze online middelen voor
het geven van voorlichting. SZV maakt ook gebruik van
andere middelen bij voorlichtingscampagne zoals radio-,
krant advertenties, Sms-berichten en presentaties. Deze
middelen werden gebruikt bij voorlichtingen over kanker,
de betalingen van cessantia en de 60 plus verzekering.

SZV heeft eind 2012 een interne LAR Bezwaaradviescommissie in het leven geroepen die indien het
bezwaarschrift tijdig is ingediend en het eventueel voor
heroverweging in aanmerking zou kunnen komen, de klant
uitnodigt om zijn standpunt tijdens een hoorzitting nader
toe te lichten. Tijdens diezelfde hoorzitting kan de klant
SZV eveneens om een nadere toelichting vragen. De LAR
Bezwaaradviescommissie brengt hierna haar advies uit aan
de directeur van SZV. De directeur is uiteindelijk degene die
de herbeoordeling maakt in zijn beschikking op bezwaar.

In het jaar 2014 zijn er totaal 30 klachten geregistreerd
door middel van de klant feedback formulier. De meeste
klachten kwamen echter in via andere kanalen, zoals
e-mails en mondeling (telefonisch of persoonlijk) binnen.
Customer Care en Communicatie zal in 2015 een systeem
ontwikkelen om alle klachtensoorten te registreren. De
meeste klachten hadden betrekking op de afdelingen Arbeid
en Gezondheid (voornamelijk medische uitzendingen),
Registratie en Customer Care (de lange wachttijden).

Het aantal bezwaar- en (hoger) beroepszaken van de
afgelopen 3 jaar wordt in de onderstaande tabel weergeven.

Afdeling Juridische Zaken
SZV beslist over uitkeringen van haar klanten. Natuurlijk
zijn daar ook klanten bij die menen recht te hebben op een
gunstige beslissing. Zij kunnen met een bezwaarschrift
SZV verzoeken om nog eens te bekijken of dat in hun
zaak mogelijk is. SZV legt deze herbeoordeling vast in een
beschikking op bezwaar. Blijft de klant ook daarna met
SZV van mening verschillen, dan kan hij het Gerecht in
Eerste Aanleg (de administratieve rechter van dit gerecht)
vragen om de juistheid van deze beschikking op bezwaar te
beoordelen. Tegen een uitspraak van de rechter kan zowel
de klant als SZV hoger beroep instellen bij het Hof van
Justitie.

Naast het afhandelen van bezwaarschriften en beroepszaken
wordt SZV wegens haar taak als Ontvanger in de zin van
de door haar uitgevoerde Landsverordeningen soms in
rechte betrokken indien een werkgever het niet eens is
met een aan hem uitgevaardigd dwangschrift. In 2014
zijn er 2 verzetschriften ingediend. Na indiening bleek dat
er tijdig in bezwaar was gekomen bij de Landsontvanger
en is de dwanginvordering door SZV stopgezet. De in
verzet gekomen partijen hebben daarna de procedure
ingetrokken. In 2014 is er verder een vonnis geweest in
een verzetschriftprocedure dat in 2013 tegen SZV was
ingediend. De Ontvanger van SZV werd door de rechter in
het gelijk gesteld en de dwanginvordering is voortgezet. SZV
is tweemaal toe bij de kort gedingrechter verschenen wegens
het willen uitwinnen van de door de Ontvanger gelegde
bodembeslagen in het kader van de dwangvordering. 1
kortgeding is door de eisende partij ingetrokken. In het
andere kort geding heeft de rechter te kennen gegeven dat
SZV de bodembeslagen rechtmatig had gelegd.

Beleggingsklimaat
Het jaar 2014 was in vele opzichten een bewogen jaar.
Een aantal zaken zorgde voor vele schommelingen op
de aandelen- en obligatiemarkten. In het begin van het
jaar speelde voornamelijk de situatie rond de annexatie
van de Krim door Rusland en de spanningen in het
Oosten van Oekraïne een rol. Toen de annexatie van de
Krim eenmaal een feit was keerde de rust weer terug. De
aandelenmarkten lieten in februari een fors herstel zien. In
juli keerde de onrust weer terug na het neerschieten van
een passagiersvliegtuig boven Oost Oekraïne. Rusland werd
voor deze actie verantwoordelijk gehouden en er werden
economische sancties tegen het land ingesteld. Vanaf dit
moment zou het resterende jaar onrustig blijven op de
aandelenmarkten. De opkomst van de Islamitische Staat
en de burgeroorlog in Syrië zorgden voor verdere onrust.
De economie in de Verenigde Staten liet in 2014 een betere
groei zien dan die in Europa. De groei is in de VS uitgekomen
op ongeveer 2.4% tegen slechts 0.9% in de Eurozone.
De aandelenmarkten in de VS liepen hierop vooruit en
behaalden redelijke rendementen. Europa boekte wat
mindere resultaten. Ook de opkomende markten deden
het redelijk. Het voorgaande heeft geleid tot een sterkere
dollar. Per saldo steeg de dollar met ongeveer 12% ten
opzichte van de Euro.
Verder had iedereen verwacht dat het afbouwen van het
“Quantative Easing“ programma zou leiden tot een stijging
van de lange termijn rente in de VS. Dit gebeurde echter
niet. De centrale banken van de VS kocht steeds minder
langlopende obligaties op, maar het aanbod werd ook
kleiner. In Europa was een reden voor de laag blijvende
rente de angst voor deflatie. In de Eurozone is de inflatie
lager dan de Europese Centrale Bank wenst.

Beleggingsmix
In de bovenstaande grafieken wordt het feitelijk en
strategische beleggingsmix weergeven.
Er was internationaal een consensus dat aandelen het in
2014 redelijk zouden doen en obligaties minder, vanwege
een verwachte stijging van de rente. Om die reden is
de portefeuille van SZV het gehele jaar onderwogen in
obligaties en werden er daarnaast nog wat liquide middelen
en alternatieve beleggingen aangehouden.

Rendement
Op de gehele buitenlandse portefeuille is een rendement
behaald van 1.6% (8.9% in 2013), ten opzichte van de
benchmark van 3,0% (9.1% in 2013). De afwijking ten
opzichte van de benchmark wordt vooral veroorzaakt
door de hoge investeringen in de Euro die sterk is gedaald
ten opzichte van de dollar. Begin 2015 heeft de directie
al besloten om de Euro exposure in de buitenlandse
beleggingen te verminderen.
Sinds het jaar 2012 bedraagt het gemiddelde rendement
van SZV 5,3%. Het gemiddeld behaalde rendement van
SZV kan als marktconform gecategoriseerd worden. In de
onderstaande grafiek wordt de buitenlandse portefeuille in
de afgelopen 12 maanden grafisch weergegeven.
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Financiële hoofdlijnen en kerncijfers per fonds
Vooruitblik 2015 ten aanzien van de
beleggingen
Ook 2015 belooft een lastig jaar te worden. Veel zaken die
in 2014 speelden zijn nog steeds aan de orde. Eind 2014 is
begonnen met het laten uitvoeren van een Asset & Liability
Management Studie (ALM). Doel van deze studie is om
meer inzicht te verkrijgen in de huidige- en toekomstige
inkomsten en verplichtingen van SZV en hoe deze zich
verhouden tot de omvang van het vermogen en de manier
waarop dit vermogen is belegd. De verwachting is dat deze
studie in juli 2015 gereed zal zijn. Op basis van resultaten
van deze studie zal de beleggingsmix waarschijnlijk worden
aangepast.

Financiële hoofdlijnen
In 2014 is het operationele resultaat gedaald met NAf 31.7 miljoen (M) van NAf 62.6M naar ruim NAf 30.9 M. Deze daling
wordt veroorzaakt door:

Lagere premiebaten van saldo NAf 4.9M bestaande uit een lagere bijdrage van het Land Sint Maarten
van NAf 12.9M en hogere premie ontvangsten van NAf 8.2M. De lagere bijdrage van het Land Sint
Maarten is het gevolg van het overhevelen van de bijdrage van de gezinsleden van de werknemers
van het Land Sint Maarten naar de werknemers. De hogere premie ontvangsten komt voornamelijk
uit het ZV fonds welke het gevolg is van een verhoging van de premie voor de werknemers (van 2.1%
naar 4.2%). Deze verschuiving was niet budget neutraal vanwege het feit dat de inningspercentage
van de werkgevers gedurende de laatste vier jaren rond 60% lag;
Lagere beleggingsbaten NAf 16.1M. Dit is het gevolg van een lagere opbrengst van de
beleggingsportefeuille alsmede de negatieve effecten van valutakoers. SZV heeft een hoge Euro
exposure in de huidige beleggingsportefeuille. Met de resultaten van de ALM studie zal de organisatie
dit probleem aanpakken door de beleggingsportefeuille te optimaliseren;
Hogere uitkeringen NAf 10.6M. De uitkeringen in vrijwel alle fondsen onder beheer van SZV waren
hoger. De belangrijkste stijgingen waren in het AOV fonds met NAf 6.6M hetgeen een gevolg is van de
hoge gemiddelde pensioenuitkeringen aan de nieuwe pensioentrekkers van het jaar 2014. Daarnaast
zijn de medische kosten toegenomen met ruim NAf 5.6M welke voornamelijk wordt veroorzaakt door
het verwerken in 2014 van achterstallige declaraties van het SMMC over de periode van 2011-2013. De
kosten voor het FZOG en OV zijn licht afgenomen;
Hogere beheerskosten van NAf 1.6M welke voornamelijk het gevolg is van hogere personeelskosten
door de toename van het aantal medewerkers van 73 fte’s in 2013 tot 85 per 2014.
Een punt van aandacht blijft het tekort in het ZV en OV fonds alsmede de vordering op de overheid
van Sint Maarten (NAf 79.7M). In 2015 is intensief overleg gevoerd om hiervoor een oplossing te
vinden. Hoewel partijen in principe overeenstemming hebben over de oplossingsrichting is het
wachten voor het Land Sint Maarten op de goedkeuring van het College Financieel Toezicht. Op het
moment van het opstellen van deze jaarrekening was deze goedkeuring nog niet ontvangen.

Door de positieve resultaten alsmede de principe overeenstemming van de overheidsvorderingen zijn de algemene reserves
en de wettelijke reserves toegenomen met respectievelijk NAf 37.2M en NAf 8.5M terwijl de tekorten zijn afgenomen met
NAf 11.2M.
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Financiële hoofdlijnen en kerncijfers per fonds

Kerncijfers per Fonds
In de onderstaande tabellen worden de kerncijfers per fonds weergeven.
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Balans per 31 december 2014
Balans per 31 december 2014

Na bestemming
bestemming van
hethet
saldo
vanvan
baten
en lasten
Na
van
saldo
baten
en lasten
ACTIVA

§

31-12-2014

31-12-2013

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiele vaste activa
Financiële vaste activa
Langlopende vorderingen

5
6
7
8

Totale vaste activa

Jaarrekening

2,881
5,281
18,900
400

27,782

27,462

258,068
127,030
61,162

239,354
94,065
59,221

446,260

392,640

474,042

420,102

Vlottende Activa
Financiële activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totale vlottende activa
TOTALE ACTIVA

22

4,288
4,188
18,661
645

9
10
11
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Balans per 31 december 2014

Staat van baten en lasten over 2014

Staat van baten en lasten over 2014

Staat van baten en lasten over 2014

Na bestemming
bestemming van
hethet
saldo
vanvan
baten
en lasten
Na
van
saldo
baten
en lasten
BATEN EN LASTEN

PASSIVA

§

31-12-2014

31-12-2013

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

12
12
12

Totaal vermogen

434,338
63,750
(61,706)
436,383

397,093
55,300
(72,945)
379,448

Voorzieningen
Voorziening duurtetoeslag en VUT

13

Totaal voorzieningen

3,668

3,433

3,668

3,433

Totale kortlopende schulden
TOTALE PASSIVA

Premiebaten
Premie opbrengsten
Overheidsbijdrage
Boetes en vergoedingen dwangschriften

2013

187,168
6,000
665

178,959
18,908
904

193,833

198,771

18

1,626

1,320

19

2,684

19,116

4,310

20,436

20

6,982

5,380

21

151,799

141,197

53,327

83,390

10,618
2,719
6,849
1,942
265

8,315
2,378
8,066
1,549
507

Totaal beheerskosten

22,393

20,815

OPERATIONELE RESULTAAT

30,933

62,575

8,450

2,000

22,483

60,575

Totale premiebaten
Beleggingsbaten
Opbrengst financiële activa aangehouden tot het einde van de
looptijd
Opbrengst financiële activa opgenomen tegen reële waarde via het
resultaat

14
15
16

28,126
2,639
3,226

30,386
1,994
4,841

33,991

37,221

474,042

420,102

Overige baten
LASTEN
Uitkeringen
NETTO RESULTAAT VERZEKERINGEN
Beheerskosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Afschrijvingskosten
Dotatie voorziening duurtetoeslag

Dotatie wettelijke reserves
SALDO BATEN EN LASTEN

24

17
17
17

Totale beleggingsbaten

Kortlopende schulden
Uitkeringen fondsen
Geblokkeerde rechten
Overige schulden en overlopende passiva

2014

BATEN

Vermogen
Algemene reserve
Wettelijke reserves
Nog te dekken tekorten

§

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

22
23
24
5,6
13

12

25
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Kasstroomoverzicht over 2014

Staat van baten en lasten over 2014
Staat van baten en lasten over 2014

Kasstroomoverzicht over 2014

BESTEMMING SALDO BATEN EN LASTEN

§

Mutatie algemene reserve
Mutatie nog te dekken tekorten

12
12

SALDO BATEN EN LASTEN

2014
11,244
11,239
22,483

2013
72,460
(11,885)
60,575

KASSTROOMOVERZICHT

§

2013

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Kasstroom uit operationele activiteiten:
Saldo Baten en lasten lopend jaar
Correcties:
Afschrijvingen
Toename (afname) voorzieningen
Toename (afname) vermogen niet via het resultaat
Mutaties werkkapitaal:
(Toename) afname vorderingen
Toename (afname) kortlopende schulden

22,483

60,575

5,6
13
12

1,942
235
26,002
50,662

1,549
507
62,631

10
14-16

(32,966)
(3,230)

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstromen uit investeringsactiviteiten:
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Overige mutaties in materiële vaste activa
(Toename) afname netto Investeringen in fin. vaste activa
(Toename) afname netto Investeringen in financiële activa

14,467

5
6
6
7
9

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstromen uit financieringsactiviteiten:
Dotatie (vrijval) wettelijke reserve
(Toename) afname langlopende vorderingen

12
8

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
Kas en bank aan het begin van de periode
Kas en bank aan het einde van de periode
Toename (afname) liquide middelen

26

2014

11
11

2,835
2,769
68,235

(1,762)
(501)
7
239
(18,714)

(507)
(3,747)
(77,289)

(20,732)

(81,543)

8,450
(245)

2,000
167

8,205

2,167

1,940

(11,141)

59,221
61,162

70,363
59,221

1,941

(11,141)
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1.

Algemene toelichling

1.1 Activiteiten
Met het intreden van de nieuwe staatkundige structuur
per 10 oktober 2010 is het zelfstandige bestuursorgaan
Uitvoeringsorgaan Sociale- en Ziektekosten Verzekering
te Sint Maarten, opgericht. Vanaf deze datum is het
Uitvoeringsorgaan belast met de uitvoering van de volgende
sociale- en ziektekosten regelingen:
Landsverordening Ziektekostenverzekering
(ZV), Voorheen P.B. 1966 no. 15, nu AB 2013,
GT no. 802;
Landsverordening Ongevallenverzekering
(OV), Voorheen P.B. 1966 no. 4, nu AB 2013,
GT no. 801;

Toelichtingen op de jaarrekening

Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), Voorheen P.B. 1960 no.
83, nu AB 2013, GT no. 520;
Landsverordening Algemene Weduwen- en
Wezenverzekering (AWW), Voorheen P.B.
1965 no. 194, nu AB 2013, GT no. 522;
Cessantia-Landsverordening (CESS),
Voorheen P.B. 1983 no. 85, nu AB 2013,
GT no. 529;
Landsverordening Algemene Verzekering
Bijzondere Ziektekosten (AVBZ), Voorheen
P.B. 1996 no. 211, nu AB 2013, GT no. 613;
Landsverordening Fonds Ziektekosten
Overheidsgepensioeneerden (FZOG),
Voorheen P.B. 1975 no. 249, nu AB 2013,
GT no. 644.

•
•
•
•

een inkomensafhankelijke premie van verzekerden te
betalen door werkgevers en werknemers;
een nominale premie te betalen door werkgevers voor
verzekerden;
jaarlijks door het Land te verstrekken bijdragen;
overige inkomsten.

Onderliggende jaarrekening rapporteert over het boekjaar
2014, dat loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december
2014 en betreft de door SZV beheerde fondsen. Tussen
de door SZV beheerde fondsen enerzijds en het SZVfonds anderzijds, en ook tussen de fondsen onderling,
bestaan rekening-courant verhoudingen. Er vindt geen
renteverrekening plaats tussen de diverse fondsen over de
in rekeningcourant verschuldigde bedragen of te vorderen
tegoeden.

1.2 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Voor de opstelling van het kasstroomoverzicht is de
indirecte methode gehanteerd. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen kasstromen uit verzekeringsactiviteiten en
kasstromen uit beleggingsactiviteiten.

1.3 Status van de gecombineerde jaarrekening
Deze gecombineerde jaarrekening is een zogenoemde
‘special purpose’ jaarrekening waarin de gecombineerde
jaarrekeningen van SZV en de bij landsverordening
ingestelde sociale verzekeringen ZV, OV, AOV, AWW,
FZOG, CESS en AVBZ, als één verslaggevende entiteit
wordt gepresenteerd. Op appendix A wordt een uitsplitsing
gegeven van de gecombineerde jaarrekening, waarin tevens
de afzonderlijke jaarrekening van SZV is opgenomen.

Tevens is het orgaan belast met overige activiteiten
ten behoeve van het Land Sint Maarten, met name de
administratie van de ziektekosten van de ambtenaren
(Landverordening regeling vergoeding behandelings- en
verplegingskosten overheids-dienaren, voorheen P.B. 1986
no. 165, nu AB 2013, GT no. 649) en de PP- kaarthouders
(Landsverordening medische hulp Sint Maarten, Voorheen
A.B. 1996 no. 17, nu AB 2013, GT no. 68) en het optreden
als controlerend geneesheer.
De voor de uitvoering benodigde middelen worden
verkregen uit premieheffing per soort verzekering en
beheerde fondsen. Voor de verschillende verzekeringen
geldt dat de middelen van het Fonds worden verkregen uit:
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2.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Algemeen
De gecombineerde jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met verordening AB 2013 GT no.
69 en de artikelen 3, 5, 18 sub a,f,o en p, 20 sub 1,
21, 23 tot 26, 28, 30 sub 1 en 31 sub a en b van de
Comptabiliteitslandsverordening, AB 2010 GT no. 23
(waar ‘het uitvoeringsorgaan Sociale- en Ziektekosten
Verzekeringen’ gelezen dient te worden waar ‘Land’ is
opgenomen in de verordening).
Indien geen specifieke waarderings grondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
In de balans, de staat van baten en lasten en het
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee
wordt verwezen naar de toelichting.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Herstel fundamentele fout
Door het niet opnemen van alle investeringen eind 2013
is er een fundamentele fout gemaakt bij het opstellen van
de jaarrekening 2013. Dit heeft tot een positief effect in de
gecombineerde eigen vermogen ultimo 2013 geleid. Deze
fundamentele fout is in de vergelijkende cijfers 2013 van de
jaarrekening 2014 verwerkt.
Het effect op de vergelijkende cijfers 2013 in de jaarrekening
2014 is als volgt:

kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen
bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

2.4 Opname van actief, verplichting,
bate of last
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de 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.

De rubricering van een aantal posten in de jaarrekening
van 2014 zijn ten opzichte van de jaarrekening van 2013
gewijzigd. De vergelijkende cijfers zijn als gevolg hiervan
ook aangepast. Deze aanpassingen hebben geen gevolgen
voor de grootte van het vermogen en/of resultaat.

2.3 Schattingen en veronderstellingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het
opstellen van de jaarrekening vormt de directie van SZV zich
verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel

bijkomende kosten. Afschrijvingen op immateriële vaste
activa vinden bij ingebruikneming plaats en geschieden
volgens de lineaire methode.

Financiële activa aangehouden tot het einde van
de looptijd

De volgende afschrijvingspercentages worden op jaarbasis
gebruikt:

Deze categorie betreft voornamelijk binnenlandse financiële
activa en zijn gewaardeerd tegen kostprijs, met in begrip
van direct toerekenbare marginale transactiekosten. Activa
in deze categorie worden ingedeeld als vlottende activa
indien realisatie binnen 12 maanden na balansdatum te
verwachten is.

Financiële activa opgenomen tegen reële waarde
met waardeverandering via het resultaat
Deze categorie is door SZV gewaardeerd op marktwaarde,
zijnde de beurswaarde per balansdatum en waarbij de
veranderingen in de reële waarde in de staat van baten en
lasten worden verwerkt. Activa in deze categorie worden
ingedeeld als vlottende activa indien realisatie binnen 12
maanden na balansdatum te verwachten is.

Leningen
Leningen zijn financiële activa waarbij betaling ineens of in
termijnen plaatsvindt en die worden niet verhandeld in een
actieve markt. Leningen worden ingedeeld als vlottende
activa voor de termijnen die vervallen voor 12 maanden na
balansdatum. De waarderingen geschieden tegen kostprijs,
met inbegrip van direct toerekenbare marginale kosten.

2.5 Vreemde valuta
Functionele valuta

Bijzondere waardevermindering van financiële
activa

Transacties, vorderingen en schulden

Herrubricering

SZV bepaalt de indeling van haar financiële activa bij de
eerste verantwoording in de administratieve verslaglegging
en herwaardeert deze aanduiding bij elke verslagperiode.

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

De jaarrekening is opgesteld in Antilliaanse Guldens, zijnde
de functionele en presentatievaluta van SZV.
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Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op
transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde
valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.
De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende
koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de staat
van baten en lasten.

2.6 Financiële activa
SZV deelt haar financiële activa in volgens de volgende
categorieën: financiële activa aangehouden tot het einde
van de looptijd, financiële activa opgenomen tegen de
reële waarde met waardeveranderingen via het resultaat,
leningen en vorderingen. De indeling hangt af van het doel
waarvoor de financiële activa zijn aangeworven.

SZV beoordeelt op elke balansdatum of er een objectieve
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardevermindering
van een financieel actief of een groep financiële activa.
Een financieel actief of een groep financiële activa
heeft een bijzondere waardevermindering ondergaan
indien er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere
waardevermindering als gevolg van een of meer
gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de opname
van het actief en voor de balansdatum en een dergelijke
gebeurtenis een nadelig effect heeft op de geschatte
toekomstige kasstromen uit het financieel actief of de groep
financiële activa. Uitsluitend als en voor zover dit het geval
is, wordt er een bijzonder waardeverminderingsverlies
opgenomen.

2.7 Immateriële vaste activa
Dit betreft extern ontwikkelde- en/of aangeschafte software
waarvan de licentierechten zijn verkregen. Immateriële
vaste activa wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs plus

Software 20 - 50%.

2.8 Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaar-deerd op
verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van
lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische
levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Met op
balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen
wordt rekening gehouden.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd op
verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten,
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
geschatte economische levensduur.
De volgende afschrijvingspercentages worden op jaarbasis
gebruikt:
Bedrijfsgebouwen 2,5%;
Verbetering huurpanden 20%;
Computers 33,33%;
Installaties 25 - 33,33%;
Inventarissen en vervoersmiddelen 20%.

2.9 Vorderingen
Verstrekte voorschotten, waarborgsommen, boedelscheiding-, premieheffing- en overige vorderingen worden
gecategoriseerd als vorderingen. Vorderingen worden
opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
gewoonlijk de nominale waarde. Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte
oninbaarheid. Vorderingen worden ingedeeld als vlottende
activa voor de termijnen die vervallen voor 12 maanden na
balansdatum. De waarderingsgrondslag van de vorderingen
uit hoofde van premieheffing en -bijdrage zal verder in
paragraaf 3.2 worden behandeld.

2.10 Liquide middelen
Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en
banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een
looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Zij worden
onderscheiden van tegoeden in verband met operationeleen beleggingstransacties.
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2.11 Vermogen
Reserves en nog te dekken tekorten worden bepaald door
het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten
van het vreemd vermogen, inclusief de voorzieningen
voor risico van de verschillende fondsen, volgens de van
toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn
opgenomen.

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
beide Landsverordeningen, te berekenen over een periode
van vijf jaar. Bij de bepaling van de reserves werd 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 tot en met het verslagjaar 2014
niet gedekt konden worden vanuit hun algemene reserves,
werden in het vermogen opgenomen als “Nog te dekken
tekorten”. De verplichtingen van de door SZV beheerde
fondsen worden gegarandeerd door de Rechtspersoon het
Land Sint Maarten.
Het nog te verrekenen tekort van het voormalige SVB
Nederlandse Antillen is neergelegd bij de Vereffenaar van
het Land de Nederlandse Antillen. De hieruit voortvloeiende
vordering is per 10 0cotober 2010 in overeenstemming
met de Onderlinge Regeling Boedelscheiding SVB N.A.
overgegaan op de bij de splitsing ontstane rechtsopvolgers
van SVB N.A.
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2.12 Voorzieningen

2.13 Pensioenregeling

2.14 Belasting over het resultaat

Voorzieningen worden gevormd wegens:
• verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op
balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is te 		
schatten;
• op balansdatum bestaande risico’s terzake van bepaalde
te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de
omvang met een redelijke mate van waarschijnlijkheid
geschat kan worden;
• uitgaven die in een volgend dienstjaar zullen worden
gemaakt, mits die uitgaven hun oorsprong mede vinden
in het lopende dienstjaar of in een voorafgaand
dienstjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige
verdeling van de lasten over een aantal dienstjaren.

Alle werknemers van de SZV zijn aangesloten bij een defined
benefit regeling bij APS. De pensioenregeling beheerd door
APS 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 twee
voor laatste jaren in dienst van SZV, rekening houdend met
een franchise. Omdat het plan een multi-werkgever plan
is en de resultaten niet kunnen worden toegerekend aan
de individuele aangesloten werkgevers, wordt de regeling
verwerkt als een ‘defined contribution’ regeling. Daarbij
wordt uitgegaan dat SZV een vaste contributie afdraagt en
geen verplichtingen heeft om additionele contributies af te
dragen indien APS onvoldoende financiële middelen heeft
om de opgebouwde rechten uit te keren.

SZV 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 23 lid 1
van de Landsverordening Uitvoeringsorgaan Sociale- en
Ziektekostenregeling Verzekering.

Voorziening duurtetoeslag en VUT APNA
De voorziening duurtetoeslag wordt jaarlijks 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 Sint Maarten
(APS) (voorheen APNA) aan de laatste werkgever van de
(ex-)werknemers. Er is een voorziening berekend per
balansdatum voor zover deze uitkeringen betrekking
hebben op reeds verstreken diensttijd op grond van een
opgave van APS.
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 AOVfranchise en indexatie van het reguliere APS-pensioen.
De volgende uitgangspunten en berekenings-methode zijn
gehanteerd vanaf 1 januari 2013:
• 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 deelge-noten als
ex-deelgenoten is 40% gehuwdheid verondersteld;
• Jaarlijkse salarisstijging: 2,9%;
• Jaarlijkse salaris indexering: 1,6%;
• VUT-regeling toepassing: 10%.
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3.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1 Algemeen
De in de staat van baten en lasten opgenomen posten zijn in
belangrijke mate gerelateerd aan de in de gecombineerde
balans
gehanteerde
waarderingsgrondslagen
voor
beleggingen en de voorzieningen. Zowel gerealiseerde
als ongerealiseerde resultaten voor financiële activa
gewaardeerd tegen reële waarde worden rechtstreeks
verantwoord in het resultaat.

3.2 Premiebaten (van werkgevers,
werknemers en het Land Sint Maarten)
Onder premiebaten wordt verstaan de benodigde
middelen, die worden verkregen uit premieheffing en
of premiebijdrage, voor de uitvoering van de beheerde
fondsen. Voor de verschillende fondsen gelden de volgende
waarderingen.

Premiebaten ZV en OV-fonds en vorderingen uit
hoofde van premieheffing
De werkgevers doen maandelijks aangifte voor de te betalen
ZV- en OV-premies. Op basis van de door de afdelingen
Heffing & Invordering en Controle Dienstverlening verrichte
controles, worden gedurende het jaar aanslagen verstuurd
voor niet ingediende aangiftes of te laag verantwoorde
loonsommen. De betalingen betreffen zowel de door de
werkgevers ingediende aangiften als door SZV verstuurde
(naheffings)-aanslagen, inclusief eventuele boetes. De in de
gecombineerde jaarrekening verantwoorde premiebaten
zijn de gedurende het jaar ontvangen dan wel verrekende
premies, alsmede premiebaten uit hoofde van (naheffings)aanslagen, indien de volwaardigheid met voldoende
zekerheid kan worden vastgesteld.
In principe wordt eens per jaar een zgn. “Jaarcyclus”
gedraaid, op basis waarvan naheffingsaanslagen voor nog
te betalen premies, aan de werkgevers worden opgelegd.
De vorderingen uit hoofde van deze naheffings-aanslagen
worden in principe niet in de gecombineerde jaarrekening
opgenomen aangezien de invorderbaarheid van deze
posten niet eenduidig vaststaat. Daarnaast worden de
ontvangen premies binnen de eerste drie maanden in het
volgende boekjaar met betrekking tot het huidige boekjaar
en voorafgaande boekjaren ook als premiebaten en als
vorderingen per balansdatum verantwoord, indien deze
vorderingen met voldoende zekerheid vastgesteld kunnen
worden.
De bijdrage van het Land Sint Maarten 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
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aanslagen verantwoord. Per 1 januari 2014 is de bijdrage
actieven voor meeverzekeren van gezinsleden tijdelijk
vervallen.

Premiebaten AOV en AWW-fonds en vorderingen
uit hoofde van premieheffing
De in de gecombineerde jaarrekening verantwoorde
premiebaten AOV en AWW zijn gebaseerd op de door SZV
geïnde premies.
De verantwoordelijkheid voor de heffing van AOV en AWWpremie berust bij de Inspectie der Belastingen van het Land
Sint Maarten. Rekening houdend met deze verdeling van
verantwoorde-lijkheid wordt SZV niet verantwoordelijk
geacht voor de vaststelling van de juistheid en volledigheid
van de premieheffing.
Voor de AOV en AWW-premies geldt ook dat de ontvangsten
binnen de eerste drie maanden na afloop van het boekjaar en
die betrekking hebben op de periode tot het huidige boekjaar
en voorafgaande boekjaren als bate per balansdatum
worden verantwoord. Deze betalingen kunnen verricht zijn
op zowel door de werkgevers ingediende aangiften als op
door de Inspectie der Belastingen verstuurde aanslagen,
inclusief eventuele boetes.
		

ontvangsten na afloop van het boekjaar en die betrekking
hebben op de periode tot en met het boekjaar. Er zijn
tevens vorderingen opgenomen voor de instanties die over
een maand in het boekjaar geen premie afdracht hebben
verricht.

Premiebaten CESS-fonds en vorderingen uit
hoofde van premie bijdrage
De in de gecombineerde jaarrekening verantwoorde
premiebaten CESS zijn gebaseerd op de door SZV geïnde
premies.
Voor de CESS-premies geldt ook dat de ontvangsten binnen
de eerste drie maanden na afloop van het boekjaar en die
betrekking hebben op de periode tot het huidige boekjaar
en voorafgaande boekjaren als bate per balansdatum
worden verantwoord.

3.3 Beleggingsbaten
Onder de beleggingsbaten wordt in dit verband verstaan
de gerealiseerde en ongerealiseerde waarde wijzigingen en
valutaresultaten, rentebaten, dividenden, huuropbrengsten
en soortgelijke opbrengsten. In de jaarrekening wordt
een onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waarde¬veranderingen van beleggingen. De
beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben.

indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van
het actief vastgesteld. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van
baten en lasten.
Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden
verantwoorde bijzondere waardevermindering niet
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen
boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld
dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen
bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn
verantwoord.

3.6 Uitkeringen
De uitkeringen betreffen de uitgekeerde bedragen aan
of namens verzekerden aan derden. De uitkeringen zijn
berekend op basis van geldende wetgeving en/of beleid
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

3.7 Beheerskosten
De beheerskosten zijn toegerekend aan de periode waarop
ze betrekking hebben.

3.8 Mutatie voorziening

De in de gecombineerde jaarrekening verantwoorde
premiebaten van het AVBZ zijn gebaseerd op de door de
Ontvanger geïnde en aan SZV afgedragen premies.

Dividend wordt verantwoord op het moment van
betaalbaarstelling.

Bij de voorziening zijn aanspraken en rechten over
het boekjaar gewaardeerd naar het niveau dat zij op
balansdatum hebben. De mutatie voorzieningen betreft
de wijzigingen in de waarde van de voorzieningen in het
desbetreffende fonds.

Kosten vermogensbeheer

3.9 Mutatie reserves

De verantwoordelijkheid voor de heffing van AVBZ-premie
berust bij de Inspectie der Belastingen van het Land Sint
Maarten. Rekening houdend met deze verdeling van
verantwoordelijkheid wordt SZV niet verantwoordelijk
geacht voor de vaststelling van de juistheid en volledigheid
van de premieheffing.

Onder kosten van vermogensbeheer worden zowel de
externe als de daaraan toegerekende interne kosten
verstaan. Afschrijvingen en andere exploitatiekosten
van onroerende zaken in exploitatie zijn in de kosten van
vermogensbeheer opgenomen.

De mutatie reserves betreft de wijzigingen in de waarde van
de wettelijke reserve voor het desbetreffende fonds.

De overheidsbijdrage van het Land Sint Maarten in de
AVBZ-premies worden ook als premiebaten verantwoord.
Deze premie wordt op basis van verstuurde aanslagen
verantwoord. Per 1 januari 2014 is deze bijdrage tijdelijk
vervallen.

Met de beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de
opbrengsten gerelateerde transactiekosten, provisies,
valutaverschillen e.d.

Premiebaten AVBZ-fonds en vorderingen uit
hoofde van premieheffing

Premiebaten FZOG-fonds en vorderingen uit
hoofde van premie bijdrage
De in de gecombineerde jaarrekening verantwoorde
premiebaten van het FZOG zijn premieontvangsten van
diverse overheidsinstellingen gedurende het boekjaar plus

Verrekening van kosten

3.4 Overige baten
Overige baten zijn toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben.

3.5 Bijzondere waardeverminderingen
Door SZV wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er
aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke
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4.

Financiële risicobeheer fondsen

4.1 Algemeen
SZV wordt bij het beheer van de fondsen en de financiering
daarvan geconfronteerd met risico’s. Eén van de
belangrijkste doelstelling van de fondsen is het nakomen
van haar verplichtingen (wettelijke aanspraken). Het
solvabiliteitsrisico is daarmee het belangrijkste risico voor
de fondsen. In 2014 heeft de directie een risicoanalyse
door middel van het uitvoeren van een Asset Liability
Management-studie (ALM-studie) opgestart.
De directie beschikt over de volgende beleidsinstrumenten
ten behoeve van het beheersen van de risico’s:
• Beleggingsbeleid;
• Premie-/inningsbeleid;
• Verzekeringen aanspraakbeleid;
• Reservebeleid.
De keuze en toepassing van beleidsinstrumenten vindt
plaats na analyses ten aanzien van de te verwachten
ontwikkelingen van de verplichtingen en de financiële
markten. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van
de continuïteitsanalyse en de ALM-studie die in 2015 wordt
afgerond.

door de werkelijke stand van beleggingen af te stemmen
met de aanwezige beleidskaders en richtlijnen. De algehele
marktposities worden periodiek gerapporteerd aan de
directie.
Renterisico
Het renterisico is het risico dat de waarde van de portefeuille
vastrentende waarden en de pensioen- verplichtingen
verandert als gevolg van ontwikke-lingen in de marktrente.
De rentegevoeligheid kan worden gemeten door middel van
de duratie. De duratie is de (met de contante waarde van
de kasstromen) gewogen gemiddelde resterende looptijd in
jaren.
Het beleid van SZV is erop gericht om het renterisico voor
af te beperken door het beheren van de duratie. De duratie
van de internationale vastrentende waarden was 2.36 eind
boekjaar 2014 met een gemiddelde rendement van 1,2%. De
onderstaande grafiek toont de waarde van de buitenlandse
vastrentende waarden en de hoogte daarvan bij een stijging
of daling van de markrente met één procent.

4.2 Solvabiliteitsrisico
Het belangrijkste risico voor SZV betreft het
solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat de beheerde
fondsen niet over voldoende vermogen ter dekking van de
toekomstige verplichtingen beschikken. De solvabiliteit
wordt gemeten op basis van de algemeen geldende normen.
Indien de solvabiliteit van één van de beheerde fondsen
zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat SZV het Land
Sint Maarten adviseert om de premie voor het betreffende
fonds te verhogen. In het uiterste geval kan het noodzakelijk
zijn dat SZV het Land Sint Maarten adviseert om de
verzekeringsaanspraken en/of grondslagen respectievelijk
te verminderen en/of aan te passen.

4.3 Marktrisico’s
Het marktrisico omvat het renterisico, het prijs(koers)
risico en het valutarisico. De strategie van SZV met
betrekking tot het beleggingsrisico wordt bepaald door de
beleggingsdoelstellingen. Het marktrisico wordt beheerst

De segmentatie van de beleggingen naar regio is als volgt:

heeft. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen
die obligatieleningen uitgeven en banken waar deposito’s
worden geplaatst.
Eén voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van
kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft betrekking
op het risico dat partijen waarmee het fonds transacties
is aangegaan niet meer in staat zijn hun tegenprestatie te
verrichten, waardoor het fonds financiële verliezen lijdt.

De historische standaard deviatie (STD) van de
buitenlandse beleggingsportefeuille was in de afgelopen 10
jaren niet meer dan 10%. Als op eind 2014 de waarde van de
buitenlandse effecten 10% hoger of lager zou zijn geweest,
met constant gebleven overige variabelen, zouden de totale
investeringen met 14,3 miljoen hoger of lager zijn geweest.

Valutarisico
Het totaalbedrag dat niet in ANG en/of USD is belegd
bedraagt ultimo jaar circa 24.6% van de buitenlandse
beleggingsportefeuille en is niet afgedekt door SZV. De
belangrijkste valuta daarin zijn de Euro en Canadese dollars.
Het strategische beleid van SZV is om de valutaposities niet
af te dekken.

De uitkomsten van deze analyses vinden hun weerslag in
jaarlijks door de directie vast te stellen beleggingsrichtlijnen
als basis voor het uit te voeren beleggingsbeleid. De
beleggingsrichtlijnen geven normen en limieten aan
waarbinnen de uitvoering van het beleggingsbeleid door de
vermogens-beheerders moet plaatsvinden. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in mandaatovereenkomsten met de
vermogensbeheerders. De mandaten zijn gericht op actief
vermogensbeheer.
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Beheersing van dit risico door SZV vindt plaats door het
stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau,
dat wil zeggen met inachtneming van alle posities die een
tegenpartij heeft jegens het fonds; het vragen van extra
zekerheden zoals onderpand en dergelijke bij geldleningen
en of voorschotten; en het hanteren van prudente
verstrekkingsnormen bij geldleningen. Ter afdekking van
het settlementrisico voor buitenlandse beleggingen wordt
door SZV merendeel belegd in markten waar een voldoende
betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert.
Voordat in nieuwe markten wordt belegd, wordt eerst
onderzoek gedaan naar de waarborgen op dit gebied en de
reputatie van de desbetreffende vermogensbeheerder.
De kredietwaardigheid van veel marktpartijen wordt ook
door rating agencies beoordeeld. De samenvatting van de
vastrentende waarden op basis van de ratings zoals eind
2014 is als volgt verdeeld:

De valutapositie voor de internationale beleggingen is als
volgt onder te verdelen:

Prijsrisico
Prijsrisico is het risico van waarde wijzigingen door de
ontwikkeling van de marktprijzen. Het wordt veroorzaakt
door factoren gerelateerd aan een individuele belegging, de
uitgevende instelling of generieke factoren.
Het prijsrisico wordt gemitigeerd door diversificatie die
onder meer is vastgelegd in de strategische beleggingsmix
van het fonds. Naast de strategische mix heeft het fonds
in het mandaat aan de vermogensbeheerders richtlijnen
gesteld aan het maximumpercentage dat namens het fonds
in een sector, land of tegenpartij mag worden belegd.
Controle op de naleving van deze richtlijnen vindt plaats
door de ‘investment officer’ onder de leiding van de CFO en
op basis van de onafhankelijke rapportages van ‘custodian’
banken.

Wijzigingen in de valutakoersen zijn van invloed op de
ontwikkeling van de reserve voor zover deze niet zijn
afgedekt. Een wijziging van de USD-koers (ANG is ‘pegged’
hieraan) met de EURO van 0,10 levert een wijziging van het
vermogen met 3.5 miljoen.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het
fonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van
tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen

SZV heeft eind 2014 een belegging van 18.7 miljoen
uitstaan bij de Harbour Group of Companies. Vooralsnog
zijn er geen andere aanwijzingen dat de kredietwaardigheid
van de partij ter discussie staat. De directie volgt de
ontwikkelingen kritisch.

4.3 Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig
en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden
omgezet in liquide middelen, waardoor het fonds op korte
termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het
liquiditeitsrisico wordt door het fonds beheerst door in
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Toelichtingen
Toelichtingen op
op activa
activa en
en passiva
passiva

Toelichtingen op activa en passiva

Ultimo 2014 is in de beleggingsportefeuille alleen de
obligatie van de Harbour Group of Companies met een
omvang groter dan 4% van het beleggingsvermogen
aanwezig. Op grond hiervan heeft de directie geconcludeerd
dat er geen sprake is van concentratie in de activa of
verplichtingen.

40

Met deze partijen zijn overeenkomsten gesloten. De
afhankelijkheid van deze partijen wordt beheerst
doordat de bewaring van de stukken uit de portefeuille is
ondergebracht bij Custodian banken. De afdeling financiële
administratie verwerkt de beleggingen aan de hand van de
afschriften van de Custodian banken. De kwaliteit van de
uitvoering van de vermogensbeheerders wordt door middel
van performancerapportages per kwartaal bewaakt.

Totaal
Totaal

IVA
IVA
onder
onder
constructie
constructie

4,203
4,203
3,968
3,968
234
234

2,646
2,6462,6462,646

6,849
6,849
3,968
3,968
2,881
2,881

Mutaties
Mutaties
Investeringen
Investeringen
Desinvesteringen
Desinvesteringen
Overige mutaties
Overige
mutaties
Afschrijvingen
Afschrijvingen

318
318143143
(355)
(355)

Saldo
Saldo

106
106

1,301
1,301

1,407
1,407

4,663
4,663
4,323
4,323
340
340

3,948
3,9483,9483,948

8,611
8,611
4,323
4,323
4,288
4,288

Stand per 31 december 2014
Stand per 31ofdecember
2014
Verkrijgingsvervaardigingsprijzen
Verkrijgingsof
vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Cumulatieve
waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden
Boekwaarden
Afschrijvingspercentage
Afschrijvingspercentage

4.6 Systeemrisico

1,444
1,444(143)
(143)
-

20%-50%
20%-50%

1,762
1,762-(355)
(355)

-

6. Materiële vaste activa
6.
Materiële vaste
activa
6. Materiële
vaste
activa

Demutaties
mutaties in
in de
de materiële
De
materiële vaste
vasteactiva
activaworden
wordenals
alsvolgt
volgtweergegeven:
weergegeven:
De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Materiele vaste activa

Materiele
activa
(bedragen
in vaste
1,000 Antilliaanse
guldens)
(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)
Stand per 1 januari 2014
Stand per 1 januari
2014
Verkrijgingsof vervaardigingsprijzen
Verkrijgings- waardeverminderingen
of vervaardigingsprijzenen afschrijvingen
Cumulatieve
Cumulatieve
waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden
Boekwaarden
Mutaties
Mutaties
Investeringen
Investeringen
Desinvesteringen
Desinvesteringen
Overige mutaties
Overige
mutaties
Afschrijvingen
Afschrijvingen
Saldo
Saldo
Stand per 31 december 2014
Stand per 31ofdecember
2014
Verkrijgingsvervaardigingsprijzen
Verkrijgings- waardeverminderingen
of vervaardigingsprijzenen afschrijvingen
Cumulatieve
Cumulatieve
waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden
Boekwaarden
Afschrijvingspercentage
Afschrijvingspercentage

7.
7.

Financiële vaste activa
Financiële vaste activa

4,398
4,398
823
823
3,575
3,575
82
82(891)
(891)
(809)
(809)
4,481
4,481
1,715
1,715
2,766
2,766
20.00%
20.00%

88
88
38
38
50
50

1,436
1,436
734
734
702
702

173
173
42
42
131
131

1,139
1,139
324
324
815
815

3
3(21)
(21)
(18)
(18)

98
98(375)
(375)
(277)
(277)

155
155(55)
(55)
99
99

146
146(245)
(245)
(99)
(99)

91
91
58
58
32
32

1,533
1,533
1,108
1,108
425
425

25.00%
25.00%

33.33%
33.33%

328
328
97
97
230
230
20.00%
20.00%

1,286
1,286
569
569
717
717
20.00%
20.00%

Totaal
Totaal

Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële
systeem (de internationale markten) niet langer naar
behoren functioneert, waardoor beleggingen van het
fonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet
tijdelijk, hun waarde kunnen verliezen. Net als voor andere
marktpartijen, is dit risico voor het fonds niet beheersbaar.

Computer
Computer
Software
Software

Stand per 1 januari 2014
Stand per 1 januari
2014
Verkrijgingsof vervaardigingsprijzen
Verkrijgingsof
vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Cumulatieve
waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden
Boekwaarden

MVA
MVA
onder
onder
constructie
constructie

Om concentratierisico’s te beheersen maakt de directie
gebruik van diversificatie en limieten voor beleggen
in landen, regio’s, sectoren en tegenpartijen. Deze
uitgangspunten zullen door SZV worden vastgesteld op
basis van de ALM-studie. De uitgangspunten zijn vastgelegd
in de contractuele afspraken met de vermogensbeheerders en de directie monitort op kwartaalbasis de naleving
hiervan.

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)
(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Inventaris
Inventaris

Concentraties kunnen ertoe leiden dat het fonds bij grote
veranderingen in bijvoorbeeld de waardering (marktrisico)
of de financiële positie van een tegenpartij (kredietrisico)
grote (veelal financiële) gevolgen hiervan ondervindt.
Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie
in de beleggingsportefeuille in producten, regio’s of landen,
economische sectoren of tegenpartijen. Naast concentraties
in de beleggingsportefeuille kan er ook sprake zijn van
concentraties in de verplichtingen en de uitvoering.

Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa

Het vermogen van SZV is ondergebracht bij vijf verschillende
partijen. Twee op basis van een beheermandaat, drie
op basis van een advies mandaat. In het verleden is de
bewuste keuze gemaakt om niet al deze vijf partijen op
dezelfde manier te laten beleggen. De twee Nederlandse
partijen, die op basis van een beheermandaat beleggen,
zijn meer wereldwijd georiënteerd. De andere drie partijen,
twee Amerikaanse en een Canadese, zijn meer op Noord
Amerika georiënteerd.

Vervoer
Vervoer
middelen
middelen

4.4 Concentratierisico

5. Immateriële vaste activa

Onder computersoftware en immateriële vaste activa onder constructie zijn de kosten van ontwikkeling van
Onder computersoftware
computersoftware en
vaste
activa
onder
constructie
zijn zijn
de kosten
van ontwikkeling
van eenvan
Onder
enimmateriële
immateriële
vaste
activa
onder
constructie
de kosten
van ontwikkeling
een nieuw softwarepakket voor intern gebruik opgenomen. Ultimo boekjaar bedraagt de boekwaarde als volgt:
nieuw
software¬pakket
voor
intern
gebruik
opgenomen.
Ultimo
boekjaar
bedraagt
de
boekwaarde
als
volgt:
een nieuw softwarepakket voor intern gebruik opgenomen. Ultimo boekjaar bedraagt de boekwaarde als volgt:

Computer
Computer
Hardware
Hardware

In het geval de liquiditeitsbehoefte onder normale
omstandigheden, dan wel in een stressscenario hoger is
dan de stand van de liquide middelen, kan het noodzakelijk
zijn om (liquide) beleggingen te liquideren om aan
verplichtingen te voldoen. Eind 2014 zijn er voldoende
beleggingen (bijna 100% direct opeisbaar) aanwezig die
onmiddellijk en zonder waardeverlies te gelde kunnen
worden gemaakt om een onvoorziene uitstroom van
geldmiddelen te financieren. Hieruit blijkt dat op dit
moment geen liquiditeitsrisico’s voor SZV bestaan.

Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling
van transacties, fouten in de verwerking van gegevens, het
verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Deze
risico’s worden door het SZV beheerst door het stellen
van hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de
uitvoering zijn betrokken.

Installaties
Installaties

Tevens is het saldo van de premiebaten en de uitkeringen
van invloed op de liquiditeitspositie. Bij voortzetting van
de huidige situatie tot en met 2019 zullen de inkomende
premies naar verwachting het niveau van de uitkeringen
overtreffen.

4.5 Operationeel risico

Verbetering
Verbetering
huurpand
huurpand

het strategische en tactische beleggingsbeleid voldoende
ruimte aan te houden voor de liquiditeitsposities. Voor
de korte termijn maakt het fonds gebruik van een
liquiditeitsprognose waarbij rekening wordt gehouden met
de directe beleggingsopbrengsten en andere inkomsten
zoals premies.

5. Immateriële vaste activa
5. Immateriële vaste activa

7
777

7,241
7,241
1,960
1,960
5,281
5,281

18
18(7)
(7)
11
11

502
502(7)
(7)
(1,587)
(1,587)
(1,093)
(1,093)

18
181818

7,736
7,736
3,547
3,547
4,188
4,188

0.00%
0.00%

33
33
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Toelichtingen op activa en passiva

Toelichtingen op activa en passiva

10. Vorderingen

7. Financiële vaste activa

10. Vorderingen

De
activa
betreffen
binnenlandse
effecten
en deposito’s.
Een nadere
specificatie
is als volgt:
De
financiële
vaste
activa
betreffen
binnenlandse
effecten
en
Een
specificatie
is
Definanciële
financiëlevaste
vaste
activa
betreffen
binnenlandse
effecten
en deposito’s.
deposito’s.
Een nadere
nadere
specificatie
is als
als volgt:
volgt:
Financiële
Financiële vaste
vaste activa
activa

(bedragen in
in 1,000
1,000 Antilliaanse
Antilliaanse guldens)
guldens)
(bedragen

2014
2014

2013
2013

Financiële
Financiële activa
activa aangehouden
aangehouden tot
tot het
het einde
einde van
van de
de looptijd:
looptijd:
Obligaties
Obligaties
Deposito's
Deposito's

18,661
18,661
--

18,900
18,900
--

Totaal
Totaal

18,661
18,661

18,900
18,900

De
financiële vaste
activa hebben
een resterende
looptijd langer
dan één jaar.
De
De financiële
financiële vaste
vaste activa
activa hebben
hebben een
een resterende
resterende looptijd
looptijd langer
langer dan
dan één
één jaar.
jaar.

8. Langlopende vorderingen

De langlopende vorderingen wordt als volgt weergeven:
De
De langlopende
langlopende vorderingen
vorderingen wordt
wordt als
als volgt
volgt weergeven:
weergeven:

(bedragen in
in 1,000
1,000 Antilliaanse
Antilliaanse guldens)
guldens)
(bedragen

2014
2014

2013
2013

Waarborgsommen
Waarborgsommen
Voorschotten
Voorschotten

290
290
356
356

400
400
--

Totaal
Totaal

645
645

400
400

9.
activa
9. Financiële
Financiële activa
9. Financiële activa

De financiële activa betreffen voornamelijk de buitenlandse effecten. Een nader specificatie is als volgt:
De
De financiële
financiële activa
activa betreffen
betreffen voornamelijk
voornamelijk de
de buitenlandse
buitenlandse effecten.
effecten. Een
Een nader
nader specificatie
specificatie is
is als
als volgt:
volgt:
Financiële
Financiële activa
activa

2014
2014

Kortlopend
Kortlopend deel
deel fin
fin activa
activa aangehouden
aangehouden tot
tot het
het einde
einde v/d
v/d loopt.
loopt.
Rente
beleggingen
Rente beleggingen

26,091
26,091
520
520

15,000
15,000
704
704

137,437
137,437
71,037
71,037
19,927
19,927
3,057
3,057
231,457
231,457

121,248
121,248
80,007
80,007
17,519
17,519
3,042
3,042
223,650
223,650

258,068
258,068

239,354
239,354

(bedragen
(bedragen in
in 1,000
1,000 Antilliaanse
Antilliaanse guldens)
guldens)

Fin.
Fin. activa
activa opgenomen
opgenomen tegen
tegen reële
reële waarde
waarde via
via het
het resultaat:
resultaat:
Aandelen
Aandelen
Obligaties
Obligaties
Mutual
Mutual Funds
Funds // ETF
ETF // ETP
ETP
Alternatieven
Alternatieven
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal

42

Vorderingen

2013
2013

2014

2013

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Vordering uit hoofde van premieheffing
Vordering Overheid St. Maarten
Vordering uit hoofde van de boedelscheiding
Overige vorderingen
Totaal

Vordering uit
van
premieheffing
Vordering
uithoofde
hoofde
van
premieheffing

8.
vorderingen
8. Langlopende
Langlopende vorderingen

Langlopende
Langlopende vorderingen
vorderingen

De
alsals
volg
onderverdeeld:
Devorderingen
vorderingenzijn
zijn
volg
onderverdeeld:

19,906
79,681
19,962
7,481

21,870
35,594
30,666
5,935

127,030

94,065

AVBZ, AOV en AWW, indien en voor zover de gelden
Dit
zijn
de
vorderingen
per
balansdatum
uit
hoofde
van
premieontvangsten
op aangifte,
aanslagen
boetes
van deze fondsen niet
toereikend
mochten en
blijken
te 		
Dit zijn de vorderingen per balansdatum uit hoofde van
zijn;
ZV/OV,
AOV/AWW
gedurende
de
eerste
3
maanden
na
balansdatum,
die
betrekking
hebben
op
de
periode
tot
premieontvangsten op aangifte, aanslagen en boetes
ZV/OV,
AOV/AWW gedurende de eerste 3 maanden na • Het Land Sint Maarten en SZV zijn overeengekomen
en met balansdatum.
om 50% van de juridisch betwistbare vorderingen voor
balansdatum, die betrekking hebben op de periode tot en
10 oktober 2010 als openstaande schuld te beschouwen
met
balansdatum.
Vordering
het Land Sint Maarten
(hierdoor proberen beide partijen een langdradig
Het bedrag van NAf 79.7M is exclusief het tekort in het ZV en OV-fonds en het FZOG fonds over 2014.
rechtsgeding te vermijden);
Vordering
Sint Maarten
Blijkend uithet
de Land
onderliggende
jaarrekening bedraagt dit• tekort
NAfSint
61.7M.
De vorderingen
het Land note’
Sint
Het Land
Maarten
verstrekt een ‘promisary
Het
bedragbestaat
van NAf
79.7M
exclusief
het tekortvoor
in het
Maarten
echter
uitisde
premiebijdrage
de ZV/OV
en
AVBZ
na
10
oktober
2010
(NAf
45M,
ditde
waarbij een bedrag van NAf 20M, dat zij nog van
ZV en OV-fonds en het FZOG fonds over 2014. Blijkend
bedrag is voor een groot deel in dit jaar bijgeschreven ten bate
van de boedel
algemene
(zie toelichting
12), de te
algemene
van reserve
de Nederlandse
Antillen dienen
uit de onderliggende jaarrekening bedraagt dit tekort NAf
bijdrage
omtrent
controlerend
geneesheer
werkzaamheden
(NAf
0.9M)
en
de
vordering
uit
hoofde
van
de
ontvangen,
van
de
openstaande
schuld
van
de
fondsen
61.7M. De vorderingen het Land Sint Maarten bestaat
in
2015
wordt
aangewend;
boedelscheiding
waarbij
het
Land
Sint
Maarten
als
rechtsopvolger
van
de
voormalig
Nederlandse
Antillen
echter uit de premiebijdrage voor de ZV/OV en AVBZ na 10
optreedt2010
(NAf(NAf
33.7M).
oktober
45M, dit bedrag is voor een groot deel • Door de betaling van NAf 20M zal SZV ervoor zorgen
dat het Land Sint Maarten een korting krijgt van 25%
in dit jaar bijgeschreven ten bate van de algemene reserve
van devan
wettelijke
bijdragen
na 10
2010;
(zie
de bijdrage
omtrent van
controlerend
Eindtoelichting
april 201512),
is tussen
het Ministerie
VSA, het Ministerie
Financiën
en SZV
eenoktober
intensief
overleg
•
Het
Land
Sint
Maarten
zal
een
additionele
10% korting
geneesheer
werkzaamheden
(NAf
0.9M)
en
de
vordering
geweest over de door het Land Sint Maarten opgebouwde betalingsachterstanden om dit probleem realistisch
kunnen krijgen door het overhandigen van een paar
uit
van de
waarbij
hetisLand
Sint
en hoofde
structureel
opboedelscheiding
te lossen. Na dit
overleg
in gezamenlijkheid
een
voorstel
gedaan om de schuld van het
percelen
grond
aan SZV;
Maarten
als Maarten
rechtsopvolger
vandiverse
de voormalig
Nederlandse
Land Sint
aan de
fondsen
te reduceren.
Het
voorstel
kwam
op
het60M
volgende
hoofdpunten
• De overige schuld van NAf
zal geconverteerd
Antillen optreedt (NAf 33.7M).
neer:
worden in een annuïteitslening met een termijn van 20
jaar en een interestvoet van 4%;
Eind april 2015 is tussen het Ministerie van VSA, het
•
Het voorgaande
in een maandelijkse
�
Ingaande
volgend
jaar,
het
instellen
van
een
Schommelfonds
Sociale resulteert
Verzekeringen,
waarin eventuele
Ministerie van Financiën en SZV een intensief overleg
annuïteitsaflossing
van
NAf
340,000
per maand
enof
dit
overschotten
of het
tekorten
van Maarten
de ZV-regeling,
de OV-regeling, de AVBZ, de AOV en de AWW
gestort
geweest
over de door
Land Sint
opgebouwde
bedrag
zal
in
de
huidige
liquiditeitscapaciteit
van
het
betalingsachterstanden
om dit
en
gedekt kunnen worden.
Deprobleem
middelenrealistisch
in het Schommelfonds
zijn bestemd voor aanvulling van de fondsen
Land Sint Maarten passen;
structureel
op
te
lossen.
Na
dit
overleg
is
in
gezamenlijkheid
ZV, OV, AVBZ, AOV en AWW, indien en voor zover de gelden van deze fondsen niet toereikend mochten
• Met inachtneming van de bovenstaande punten,
een voorstel
blijken tegedaan
zijn; om de schuld van het Land Sint
saneert SZV dan de opgebouwde schulden vanaf de
Maarten aan de diverse fondsen te reduceren. Het voorstel
� Het Land Sint Maarten en SZV zijn overeengekomen om
50% 10
vanoktober
de juridisch
vorderingen
periode
2010 totbetwistbare
en met 31 december
2014
kwam op het volgende hoofdpunten neer:
voor 10 oktober 2010 als openstaande schuld te beschouwen
(hierdoor proberen
beide
voor de verschillende
fondsen over
dezepartijen
jaren. een
langdradig
rechtsgeding
te vermijden);
• Ingaande
volgend
jaar, het instellen
van een Schom� melfonds
Het Land
Sint Maarten
verstrekt
eeneventuele
‘promisary note’ waarbij een bedrag van NAf 20M, dat zij nog van de
Sociale
Verzekeringen,
waarin
algemene boedel
van van
de Nederlandse
Antillen
overschotten
of tekorten
de ZV-regeling,
de OV- dienen te ontvangen, van de openstaande schuld van de
regeling,
AOVaangewend;
en de AWW gestort of gedekt
fondsendeinAVBZ,
2015 de
wordt
worden.
De middelen
in het zal
Schommelfonds
� kunnen
Door de
betaling
van NAf 20M
SZV ervoor zorgen dat het Land Sint Maarten een korting krijgt van
zijn
bestemd
voor
aanvulling
van
de
fondsen
ZV, OV,
25% van de wettelijke bijdragen na 10 oktober
2010;
� Het Land Sint Maarten zal een additionele 10% korting kunnen krijgen door het overhandigen van een
paar percelen grond aan SZV;
� De overige schuld van NAf 60M zal geconverteerd worden in een annuïteitslening met een termijn van 43
20
jaar en een interestvoet van 4%;
� Het voorgaande resulteert in een maandelijkse annuïteitsaflossing van NAf 340,000 per maand en dit
bedrag zal in de huidige liquiditeitscapaciteit van het Land Sint Maarten passen;

periode 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2014 voor de verschillende fondsen over deze jaren.
JAARVERSLAG 2014 | UITVOERINGSORGAAN SOCIALE- EN ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN SINT MAARTEN

De financiële impact van dit voorstel is als volgt:
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Toelichtingen
op activa en passiva

Vordering op Overheid St. Maarten

ZV

FZOG

AVBZ

Totaal

Kwijting

Na kwijting

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

periode 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2014 voor de verschillende fondsen over deze jaren.

52,614
Opgebouwde tekorten voor 10/10/2010 uit boedelscheiding
12,606
De
financiële
impact
van
ditdit
voorstel
is als volgt:
DeOpenstaande
financiële
impact
van
premie
Sint Maarten
voorvoorstel
10/10/2010 is als volgt: 1,158
Controlerend geneesheer
Vordering op premieheffing overheid na 10/10/2010

Vordering op Overheid St. Maarten
Totaal

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

ZV
66,377

9,393

FZOG
9,393

7,486

22,221
AVBZ
29,707

60,100
21,998
23,379

Totaal
105,477

15,025

11,689
Kwijting
26,714

45,075
21,998
11,689
918

Na kwijting
79,681

Vordering
premieheffing
overheid na 10/10/2010
7,486 officieel
60,100
Ten
tijdeopvan
het opmaken
van dit jaarverslag is52,614
over dit voorstel nog geen
akkoord 15,025
ontvangen45,075
van de
Opgebouwde tekorten voor 10/10/2010 uit boedelscheiding
12,606
9,393
21,998
21,998
Ministerraad.
Openstaande premie Sint Maarten voor 10/10/2010
1,158
22,221
23,379
11,689
11,689

Controlerend geneesheer

918

Vordering
uit hoofde van boedelscheiding
Totaal
29,707
105,477
66,377
9,393
26,714
79,681
De boedelscheiding balans van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen is voorbereid in een
Commissie
SVB
en vastgesteld
Onderlinge
Regeling
Boedelscheiding
Sociale
Ten
tijde
het
is is
over
ditin
(Stb.
2010,
361).
Daarop
heeft
SZV in het
jaar 2013
aande
de
Ten
tijdevan
vanBoedelscheiding
hetopmaken
opmakenvan
vandit
ditjaarverslag
jaarverslag
over
dit een
voorstel
nog
geen
officieel
akkoord
ontvangen
van
voorstel
nog
geen
officieel
akkoord
ontvangen
van
de
accountantsbureau
Price
Waterhouse
Coopers
de
opdracht
Verzekeringsbank
Nederlandse
Antillen
(Stct.
2010,
14724)
en
het
Rijksbesluit
Opvolging
Sociale
Ministerraad.
Ministerraad.
gegeven
om de heeft
boedelbalans
de accountantsrapportage
Verzekeringsbank Nederlandse Antillen (Stb. 2010, 361).
Daarop
SZV inen het
jaar 2013 aan de
te
beoordelen.
accountantsbureau
Waterhouse Coopers de opdracht gegeven om de boedelbalans en de
Vordering
uit hoofdePrice
van boedelscheiding
Vordering uit hoofde van boedelscheiding
accountantsrapportage
te
beoordelen.
De boedelscheiding balans van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen is voorbereid in een

De boedelscheiding balans van de Sociale Verzekeringsbank Uit de beoordeling zijn geen feiten naar voren gekomen
Commissie
Boedelscheiding
SVB enin een
vastgesteld
Onderlinge
Regeling
Boedelscheiding
Sociale
van
de Nederlandse
Antillen is voorbereid
Commissiein een
die leiden
tot aanpassing
van de
boedelbalans. In 2015
zijn
Uit
de
beoordeling
zijn
geen
feiten
naar
voren
gekomen
die
leiden
tot
aanpassing
van
de
boedelbalans.
In
2015
Verzekeringsbank
(Stct. 2010,er 14724)
en SVB
het Curaçao
Rijksbesluit
Opvolging
Boedelscheiding
SVBNederlandse
en vastgesteldAntillen
in een Onderlinge
tussen SZV,
en RCN
afspraken Sociale
gemaakt
zijn er tussen
SZV,
SVB Curaçao
en
RCN
afspraken
gemaakt
die zijn
en jaar
vastgesteld
in een
Regeling
Boedelscheiding
Sociale
Verzekeringsbank
die
zijn
vastgelegd
en
vastgesteld
in een
slotakkoord.
Verzekeringsbank
Nederlandse
Antillen
(Stb.
2010, 361).
Daarop
heeftvastgelegd
SZV
in het
2013
aan
de
slotakkoord.
De specificatie
van
de teen
ontvangen
bedragen
uit
hoofde
boedelscheiding
de
voormalige
SVB
Nederlandse
Antillen
(Stct.
2010,
14724)
hetCoopers
Rijksbesluit
specificatie
van de om
te ontvangen
bedragen
uitenhoofde
accountantsbureau
Price
Waterhouse
de De
opdracht
gegeven
de van
boedelbalans
de
Opvolging
Sociale
Verzekeringsbank
Nederlandse
Antillen
boedelscheiding
van
de
voormalige
SVB
N.A.
is
als
volgt:
N.A.
is
als
volgt:
accountantsrapportage te beoordelen.

UitBoedelscheiding
de beoordeling zijn geen feiten naar voren gekomen die leiden tot aanpassing van
de boedelbalans. In
2015
2014
2013
zijn
er tussen SZV, SVB Curaçao en RCN afspraken gemaakt die zijn vastgelegd en vastgesteld in een
(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)
slotakkoord. De specificatie van de te ontvangen bedragen uit hoofde boedelscheiding van de voormalige SVB
N.A.
is als volgt:
Vordering
boedelscheiding 10-10-2010
189,667
189,667
Uitbetalingen
(166,000)
(166,000)
Boedelscheiding
2014
2013
FZOG verrekening in 2013
(9,720)
(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)
Aruba jaren AOV/AWW uitkering
(9,948)
(7,310)
Buitenlanders AOV/AWW uitkering
49
49
Vordering boedelscheiding 10-10-2010
189,667
189,667
Uitvoeringskosten mbt periode na 31-12-2010
(274)
(274)
Vergoeding voor opstartfase
917
917
Uitbetalingen
(166,000)
(166,000)
Vergoeding dienstverlening opstartfase
(1,404)
(1,404)
FZOG verrekening in 2013
(9,720)
Boedelscheiding AVBZ
1,679
Aruba jaren AOV/AWW uitkering
(9,948)
(7,310)
Afgewikkelde verschillen tussen gereserveerde bedragen werkelijke
Buitenlanders AOV/AWW uitkering
49
49
betalingen/ontvangsten
(1,558)
(1,202)
Uitvoeringskosten mbt periode na 31-12-2010
(274)
(274)
Aandeel opgebouwde rechten voor jubilea per 09-10-10
(427)
(427)
Vergoeding voor opstartfase
917
917
Rente op boedelvordering
16,349
16,349
Vergoeding dienstverlening opstartfase
(1,404)
(1,404)
Geschatte rente op boedelvordering 2014
826
Boedelscheiding AVBZ
1,679
Correctie op doorbelaste kosten opstartfase
300
Afgewikkelde verschillen tussen gereserveerde bedragen werkelijke
Correcties als gevolg eindafrekening
(194)
betalingen/ontvangsten
(1,558)
(1,202)
Aandeel opgebouwde rechten voor jubilea per 09-10-10
(427)
(427)
Stand eind jaar
19,962
30,666
Rente op boedelvordering
16,349
16,349
Geschatte rente op boedelvordering 2014
826
Overige
vorderingen
Correctie
op doorbelaste kosten opstartfase
300
Overige vorderingen
DeCorrecties
post overige
bedraagt NAf. 7.5M en bestaat voornamelijk uit een bedrag van NAf.
4.5M als vooruitbetaalde
alsvorderingen
gevolg eindafrekening
(194)
De
overige
vorderingen
bedraagt
NAf. 7.5M
bestaat
voornamelijk
een bedrag van NAf. 4.5M als
AOVpost
en AWW
uitkeringen
voor de
maand januari
2015en
welke
in december
2014 is uit
uitbetaald.
vooruitbetaalde AOV en AWW uitkeringen voor de maand januari 2015 welke in december 2014 is uitbetaald.
Stand eind jaar
19,962
30,666

44

45

36
Overige vorderingen
De post overige vorderingen bedraagt NAf. 7.5M en bestaat voornamelijk uit een bedrag van NAf. 4.5M als
vooruitbetaalde AOV en AWW uitkeringen voor de maand januari 2015 welke in december 2014 is uitbetaald.
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Toelichtingen op activa en passiva
11. Liquide
Liquide middelen
11.
middelen
Liquide middelen

2014

2013

Voor de vorming van de wettelijke reserves wordt verwezen
naar punt 2.11 onder de grondslagen zoals opgenomen in
deze jaarrekening.

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Lokale banken
Buitenlandse banken
Kas
Kruisposten
Totaal

35,263
25,763
1
135

32,366
24,516
1
2,338

61,162

59,221

De
kruisposten eind 2013 bestaan
uit nog
te verzilveren cheques voor een bedrag van NAf 1.5M.
Toelichtingen
op voornamelijk
activa
en
passiva
De kruisposten eind 2013 bestaan
voornamelijk
uit
nog te verzilveren cheques voor een bedrag van NAf 1.5M.
Deze
cheques
zijn
in
januari
2014
verzilverd.
Deze cheques zijn in januari 2014 verzilverd.
12. Reserves
12.
Reserves

Het
over
dede
periode
1 januari
2014
tot en
31 december
20142014
per fonds
is als volgt:
Hetverloop
verloopvan
vandedereserves
reserves
over
periode
1 januari
2014
totmet
en met
31 december
per fonds
is als volgt:
Mutatie vordering
overheid u.h.v.
boedelscheiding
en eindafrekening

-

(408)

28,500
254,353

246,608

36,652

-

-

(408)

282,853

1,900
96,139

350
3,958

-

-

(10)

2,250
100,088

98,039

4,308

-

-

(10)

102,338

Mutatie
baten/(lasten)
lopend jaar

Stand per 31
december 2014

Mutatie
premieheffing
overheid voorg.
jaren
-

Mutatie nog te
dekken tekorten

5,500
31,152

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

AOV-fonds
Wettelijke reserve
Algemene reserve
Totaal AOV-fonds
AWW-fonds
Wettelijke reserve
Algemene reserve
Totaal AWW-fonds
ZV-fonds
Wettelijke reserve
Algemene reserve
Nog te dekken tekorten
Totaal ZV-fonds

26,000
(53,736)
(27,736)

2,500
(18,115)
(15,615)

OV-fonds
Wettelijke reserve
Algemene reserve
Nog te dekken tekorten

4,400
(14,139)

100
(3,827)
-

Totaal OV-fonds

(9,739)

(3,727)
8,748

(15,595)
15,595
-

3,829
(3,829)

26,597
26,597

7,114
7,114

28,500
(38,141)
(9,641)

-

(2)
-

4,500
(17,968)

-

-

(2)

(13,468)

-

4,120

(11,111)
(313)

AVBZ-fonds

58,930

FZOG-fonds

(5,069)

(214)

-

-

Cessantia-fonds

10,129

782

-

-

-

10,911

8,286

-

-

-

14

8,301

379,448

30,933

-

30,716

USZV
Totaal reserves

(4,715)

Tekorten van de fondsen die tot en met het verslagjaar 2014
niet gedekt konden worden vanuit de algemene reserve De mutatie boedelscheiding betreft het verschil tussen de
van het desbetreffende fonds, worden in het vermogen eindafspraak van de Boedelscheidingscommissie met wat
opgenomen als “Nog te dekken tekorten”. Ultimo 2014, was de organisatie op balans in het jaar 2013 had opgenomen.
De mutatie bevat ook de vordering die van het Land Sint
het bedrag van nog te dekken tekort NAf. 61.7M.
die met het Land Sint Maarten is overeengekomen (zie toelichting
Maarten10).
uit de Boedelscheidingscommissie SZV naar voren
De mutatie premieheffing het Land Sint Maarten betreft de is gekomen minus de kwijtschelding die met het Land Sint
die
het Land Sint
Maarten is overeengekomen
(zie toelichting 10).
13. met
Voorziening
duurtetoeslag
overheidsbijdragen
van
de jaren 2010en
tot VUT
en met 2012, die Maarten is overeengekomen (zie toelichting 10).
niet in de vorige jaarrekeningen werden verantwoord. Deze
13.
Voorziening
duurtetoeslagvan
en de
VUT
Hieronder
is het mutatieoverzicht
voorziening duurtetoeslag en VUT opgenomen:

Toelichtingen op activa en passiva
Toelichtingen op activa en passiva

13. Voorziening duurtetoeslag en VUT

Hieronder is het mutatieoverzicht van de voorziening duurtetoeslag en VUT opgenomen:
Hieronder is het mutatieoverzicht van de voorziening duurtetoeslag en VUT opgenomen:
Voorziening duurtetoeslag en VUT

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

23,000
223,608

Stand per 31
december 2013

Reserves

premies zijn tevens verminderd met de 25% kwijtschelding
die met het Land Sint Maarten is overeengekomen
tijdens de onderhandeling over de afwikkeling van de
betalingsachterstanden (zie toelichting 10).

60,687
(5,597)

37

436,383

Voor de vorming van de wettelijke reserves wordt verwezen naar punt 2.11 onder de grondslagen zoals
46
opgenomen
in deze jaarrekening.
Tekorten van de fondsen die tot en met het verslagjaar 2014 niet gedekt konden worden vanuit de algemene
reserve van het desbetreffende fonds, worden in het vermogen opgenomen als "Nog te dekken tekorten".

Voorziening duurtetoeslag en VUT
(bedragen
1,000 Antilliaanse guldens)
Stand perin1 januari

Betaalde DT/VUT
Stand
pervoorziening
1 januari
Mutatie
Betaalde DT/VUT
Mutatie
voorziening
Stand per
31 december
Stand per 31 december

2014

2013

2014

2013

3,433
(30)
3,433
265
(30)
265
3,668

2,926
2,926
507
507
3,433

3,668

3,433

De verplichting t.a.v. duurtetoeslag en VUT-uitkering vloeit voort uit de pensioenregeling die voor bepaalde
medewerkers
toepassing
is. Deenvoorziening
duurtetoeslag
en VUTuitkering
is gebaseerd
op op
een een
De
verplichtingvan
t.a.v.
duurtetoeslag
VUT-uitkering
duurtetoeslag
en VUTuitkering
is gebaseerd
De
verplichting
t.a.v. duurtetoeslag en VUT-uitkering vloeit voort uit de pensioenregeling die voor bepaalde
actuariële
berekening.
vloeit voort uit de pensioenregeling die voor bepaalde actuariële berekening.
medewerkers van toepassing is. De voorziening duurtetoeslag en VUT- uitkering is gebaseerd op een
medewerkers van toepassing is. De voorziening
actuariële
berekening.
14. Uitkeringen
fondsen

14. Uitkeringen
Uitkeringen
fondsen
14.
fondsen
Betreffen nog te betalen
loonderving en medische kosten van ZV, OV, AVBZ, pensioenuitkeringen AOV/AWW
Betreffen nog te betalen loonderving en medische kosten van ZV, OV, AVBZ, pensioenuitkeringen AOV/AWW en Cessantia
en
Cessantia
uitkeringen.
Deze
als volgt te specificeren:
uitkeringen.
Deze
zijn als volgt
tezijn
specificeren:
Betreffen
nog
te betalen
loonderving
en medische kosten van ZV, OV, AVBZ, pensioenuitkeringen AOV/AWW
en Cessantia uitkeringen. Deze zijn als volgt te specificeren:
Uitkeringen fondsen

2014

2013

Uitkeringen fondsen

2014

2013

(bedragen
in 1,000
Antilliaanse guldens)
Loonderving
uitkeringen

16,899
10,600
16,899
88
10,600
539
88
539
28,126

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Medische uitkeringen
Loonderving
uitkeringen
Pensioen uitkeringen
Medische
uitkeringen
Cessantia uitkeringen
Pensioen uitkeringen
Cessantia
Totaal uitkeringen

15,808
12,617
15,808
66
12,617
1,895
66
1,895
30,386

Totaal
28,126
30,386
Naast
per balansdatum
balansdatum nog
te betalen,
betalen, betaalbaar
betaalbaar gestelde
Voor deloonderving
Cessantia uitkeringen
wordt
een reservering
Naast de
de per
nog te
en medische
kosten,
wordt op in
gestelde loonderving en medische kosten, wordt op het boekjaar getroffen voor zover een onderzoek is verricht
balansdatum een reservering getroffen ter grootte van alle loondervingskosten en medische kosten die
balansdatum
een
reservering getroffen
ter grootte
van alle gestelde
door SZV
en dat men hieruit
kan concluderen
dat hetop
fonds
Naast
de per
balansdatum
nog tetot
betalen,
loonderving
en medische
kosten, wordt
betrekking
hebben
op de perioden
en metbetaalbaar
balansdatum.
loondervingskosten
en
medische
kosten
die
betrekking
verplicht
is
om
Cessantia
uit
te
keren
in
dat
desbetreffende
balansdatum
een uitkeringen
reservering wordt
getroffen
ter grootteinvan
loondervingskosten
en medische
kosten
Voor de Cessantia
een reservering
het alle
boekjaar
getroffen voor zover
een onderzoek
is die
hebben op de
perioden
tot
en met balansdatum.
geval.
betrekking
hebben
op
de
perioden
tot
en
met
balansdatum.
verricht door SZV en dat men hieruit kan concluderen dat het fonds verplicht is om Cessantia uit te keren in
Voor
de Cessantia uitkeringen
wordt een reservering in het boekjaar getroffen voor zover een onderzoek is
dat desbetreffende
geval.
verricht door SZV en dat men hieruit kan concluderen dat het fonds verplicht is om Cessantia uit te keren in
47
dat
geval.
15. desbetreffende
Geblokkeerde
rechten

15.
Geblokkeerde
rechten
Geblokkeerde
pensioenrechten
betreft de schuld betreffende nog niet uitgekeerde pensioenen, wegens
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Toelichtingen op baten en lasten

Toelichtingen op activa en passiva

Toelichting
staat van baten en lasten
17. Premiebaten en overheidsbijdragen

15. Geblokkeerde rechten

17.
Premiebaten
De premiebaten
van en
alleoverheidsbijdragen
fondsen over het boekjaar

Geblokkeerde pensioenrechten
de schuld
nog niet uitgekeerde pensioenen, wegens geblokkeerde
Toelichtingen
opbetreft
activa
enbetreffende
passiva

Geblokkeerde
rechten
20142014 als volgt: 2013
rechten.
Het saldo met
betrekking tot geblokkeerde pensioenrechten bedraagt per 31 december
(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Premiebaten en overheidsbijdragen

Geblokkeerde rechten
Geblokkeerde rechten Ouderdomsfonds
(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)
Geblokkeerde rechten Weduwen

2014
2,146
492

Geblokkeerde
rechten Ouderdomsfonds
Totaal
Geblokkeerde rechten Weduwen

2,146
2,639
492

2013
1,651
344
1,651
1,994
344

Totaalde Landsverordening heeft de pensioengerechtigde recht op uitbetaling van2,639
1,994
Conform
maximaal 24 maanden
achterstallige uitkeringen, en een kerstbonus binnen 6 maanden. De geblokkeerde pensioenen betreffen die
pensioenverplichtingen
aan gepensioneerden
die hun attestatie
de vitae nog niet
overlegd. Wanneer
Conform de Landsverordening
heeft de pensioengerechpensioenverplichtingen
aanhebben
gepensioneerden
die hun
Conform de Landsverordening heeft de pensioengerechtigde recht op uitbetaling van maximaal 24 maanden
deze
vitae nietvan
binnen
de wettelijke
termijnattestatie
wordt opgeleverd
vrijval overlegd.
van de geblokkeerde
tigde attestatie
recht op de
uitbetaling
maximaal
24 maanden
de vitae nogvindt
niet hebben
Wanneer deze
achterstallige
uitkeringen, en een kerstbonus binnen 6 maanden. De geblokkeerde pensioenen betreffen die
achterstallige
rechten
plaats.uitkeringen, en een kerstbonus binnen attestatie de vitae niet binnen de wettelijke termijn wordt
pensioenverplichtingen
aan gepensioneerden
die hun
de vindt
vitaevrijval
nog niet
hebben
overlegd.
Wanneer
6 maanden. De geblokkeerde
pensioenen betreffen
die attestatie
opgeleverd
van de
geblokkeerde
rechten
plaats.
deze attestatie de vitae niet binnen de wettelijke termijn wordt opgeleverd vindt vrijval van de geblokkeerde
16. Overige schulden en overlopende passiva
rechten
plaats. schulden en overlopende passiva
16. Overige

De
schuldenenenoverlopende
overlopende
passiva
kunnen
als volgt
worden
samengevat:
De overige
overige schulden
passiva
kunnen
als volgt
worden
samengevat:
16. Overige schulden en overlopende passiva

DeOverige
overige schulden
passiva kunnen als volgt worden samengevat: 2014
schuldenen
enoverlopende
overl. passiva

2013

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Overige schulden en overl. passiva
Af te dragen belastingen en sociale premies
(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)
Te betalen beheerskosten
Inhoudingen
Af te dragen belastingen en sociale premies
Overige kortlopende passiva
Te betalen beheerskosten
Inhoudingen
Totaal
Overige kortlopende passiva
Totaal

2014
182
1,635
641
182
768
1,635
641
3,226
768
3,226

2013
697
2,791
406
697
949
2,791
406
4,841
949
4,841

2014 ten opzichte van de begroting zijn als volgt te

De
premiebaten van alle fondsen over het boekjaar 2014 ten opzichte van de begroting zijn als volgt te specificeren:
specificeren:
2014

2013

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

AOV-fonds
Premies (netto)
Boetes

96,272
336

95,426
439

96,608

95,865

7,358
26

7,340
34

7,383

7,374

ZV-fonds
Premies (netto)
Boetes
Overheidsbijdrage

48,557
261
6,000

42,763
370
16,614

Totaal ZV-fonds

54,818

59,747

7,774
42

7,019
61

Totaal OV-fonds

7,815

7,080

AVBZ-fonds
Premies (netto)
Overheidsbijdrage

20,493
-

19,982
2,295

20,493

22,276

6,125

5,803

590

625

193,833

198,771

Totaal AOV-fonds
AWW-fonds
Premies (netto)
Boetes
Totaal AWW-fonds

OV-fonds
Premies (netto)
Boetes

Totaal AVBZ-fonds
FZOG-fonds
Cessantia-fonds
Totaal

Premie
inkomsten
AOV
en AWW
Fonds
Premie inkomsten
AOV
en AWW
Fonds

werknemers 4.2% bedroeg. De loongrens voor het ZV-fonds
2014 NAfin65,764.38.
Het OV-fonds
en premiepercentage
Het
Het premiepercentage
premiepercentage voor
voordedeOuderdomsverzekering
Ouderdomsverzekeringis in
bedroeg
2014 13%
(7% werkgever
en 6%
bleven
ongewijzigd
en
het
premiepercentage
is afhankelijk
werknemer),
terwijl
de Weduwen- en Wezenverzekering 1% bedroeg (werkgever
en
bedroeg
in 2014
13% het
(7%premiepercentage
werkgever en 6% voor
werknemer),
werknemer
0.5%). De loongrens
de Ouderdomsen de
en van
Wezenverzekering
in 2014
de Weduwengevaren klasse
de werkgever, enwas
varieert
tussen
terwijl
het elk
premiepercentage
voor voor
de Weduwenen van
NAf. 92,356.
Wezenverzekering
1% bedroeg (werkgever en werknemer 0.5% en 5.0%.
Additioneel betaalde het Land Sint Maarten tot en met 31 januari 2013 2.1% voor de gezinsleden van de
elk 0.5%). De loongrens voor de Ouderdoms- en de
actieven (werknemers), en 4.2% voor de ex-werknemers, en hun gezinsleden. Per 1 januari 2014 is deze
Weduwenen Wezenverzekering
was
in 2014 NAf.
92,356.vervallen.
Cesssantia
bijdrage voor
meeverzekeren van
gezinsleden
tijdelijk
Additioneel betaalde het Land Sint Maarten tot en met Werkgevers dienen jaarlijks NAf. 40 per werknemer in het
31 januari 2013 2.1% voor de gezinsleden van de actieven Cessantia fonds te storten.
(werknemers), en 4.2% voor de ex-werknemers, en hun
gezinsleden. Per 1 januari 2014 is deze bijdrage voor AVBZ premies
41
meeverzekeren van gezinsleden tijdelijk vervallen.
De premie AVBZ bedraagt 2% van het inkomen. De inning

Premie inkomsten ZV en OV fonds
Het premiepercentage voor het ZV-fonds bedroeg in 2012
voor de werkgevers 8.3%, terwijl de eigen bijdrage voor de

48

van de premie inkomsten wordt door de Landsontvanger
uitgevoerd. Per 1 januari 2014 is de overheidsbijdrage
tijdelijk vervallen.

49
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Werkgevers dienen jaarlijks NAf. 40 per werknemer in het Cessantia fonds te storten.
AVBZ premies
De
premie
AVBZ bedraagt 2% van het inkomen. De inning van de premie inkomsten wordt door de
AVBZ
premies
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Landsontvanger
uitgevoerd.
januari
is de overheidsbijdrage
tijdelijk
vervallen.
De premie AVBZ
bedraagt Per
2%1 van
het2014
inkomen.
De inning van de
premie
inkomsten wordt door de
Landsontvanger uitgevoerd. Per 1 januari 2014 is de overheidsbijdrage tijdelijk vervallen.
18. Opbrengst financiële activa aangehouden tot het einde van de looptijd
18. Opbrengst financiële activa aangehouden tot het einde van de looptijd

De opbrengst financiële activa aangehouden tot het einde van de looptijd is als volgt samen te vatten:
18.
Opbrengst financiële activa aangehouden tot het einde van de looptijd

De
aangehouden
tottot
hethet
einde
vanvan
de looptijd
is alsisvolgt
samen
te vatten:
De opbrengst
opbrengstfinanciële
financiëleactiva
activa
aangehouden
einde
de looptijd
als volgt
samen
te vatten:
Opbrengst FA tot einde looptijd
2014
2013
(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)
Opbrengst FA tot einde looptijd
2014
2013
(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)
Rentebaten obligaties
941
945
Rentebaten
deposito's
686
375
Rentebaten obligaties
941
945
Rentebaten deposito's
686
375
Totaal
1,626
1,320
Totaal

1,626

1,320

19. Opbrengst financiële activa opgenomen tegen reële waarde via het resultaat

19. Opbrengst financiële activa opgenomen tegen reële waarde via het resultaat

19. Opbrengst financiële activa opgenomen tegen reële waarde via het resultaat
De
opgenomen
tegen
reële
waarde
via het
is alsisvolgt
samen
te vatten:
De opbrengst
opbrengstfinanciële
financiëleactiva
activa
opgenomen
tegen
reële
waarde
via resultaat
het resultaat
als volgt
samen
te vatten:
De opbrengst financiële activa opgenomen tegen reële waarde via het resultaat is als volgt samen te vatten:
Opbrengst FA tegen reële waarde via het resultaat

2014

2013

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

2014

2013

Opbrengst FA tegen reële waarde via het resultaat

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Gezamenlijke koersresultaat
Opbrengst aandelen
Gezamenlijke koersresultaat
Opbrengst obligaties
Opbrengst aandelen
Gerealiseerde koersresultaten
Opbrengst obligaties
Mutatie ongerealiseerde koersresultaten
Gerealiseerde koersresultaten
Kosten in verband met effectenportfolio
Mutatie ongerealiseerde koersresultaten
Kosten in verband met effectenportfolio
Totaal

Toelichtingen op baten en lasten
20.Totaal
Overige baten

20. Overige baten

2,823
2,056
2,823
3,519
2,056
(3,562)
3,519
(2,151)
(3,562)
(2,151)
2,684

19,116
19,116
19,116

2,684

19,116

De overige
overigebaten
batenkunnen
kunnenals
alsvolgt
volgt
worden
gespecificeerd:
De
worden
gespecificeerd:
Overige baten

2014

2013

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Rendement boedelscheiding
Vrijval gereserveerde rechten
Overige opbrengsten
Totaal

2,078
2,725
2,179

2,500
2,014
866

6,982

5,380

Vrijval
gereserveerde
pensioenrechten
Vrijval gereserveerde
pensioenrechten

42
Geblokkeerde
betreft
de schuld
niet uitgekeerde
wegens
geblokkeerde
rechten.
Geblokkeerdepensioenrechten
pensioenrechten
betreft
de inzake
schuldnog
inzake
nog niet pensioenen,
uitgekeerde
pensioenen,
wegens
Conform
de
landsverordening
heeft
het
pensioengerechtigde
recht
op
uitbetaling
van
maximaal
24
maanden
achterstallige
42
geblokkeerde rechten. Conform de landsverordening heeft het pensioengerechtigde recht op uitbetaling van
uitkeringen, en een kerstbonus.
maximaal 24 maanden achterstallige uitkeringen, en een kerstbonus.
21. Uitkeringen per categorie en per fonds
Een overzicht van de uitkeringen, uitgesplitst per categorie, is als volgt:

50

Uitkeringen per categorie

2014

2013

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Medische kosten:
Eerste lijnzorg

4,794

4,931

51

Vrijval gereserveerde pensioenrechten
JAARVERSLAG 2014 | UITVOERINGSORGAAN
SOCIALEEN ZIEKTEKOSTEN
SINTpensioenen,
MAARTEN
Geblokkeerde pensioenrechten
betreft de schuld
inzake
nog nietVERZEKERINGEN
uitgekeerde
wegens
geblokkeerde rechten. Conform de landsverordening heeft het pensioengerechtigde recht op uitbetaling van
maximaal 24 maanden achterstallige uitkeringen, en een kerstbonus.
21. Uitkeringen per categorie en per fonds

JAARVERSLAG 2014 | UITVOERINGSORGAAN SOCIALE- EN ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN SINT MAARTEN

Toelichtingen op baten en lasten
Een
per
fonds,
is als
volgt:
Eenoverzicht
overzichtvan
vande
deuitkeringen,
uitkeringen,uitgesplitst
uitgesplitst
per
fonds,
is als
volgt:

21. Uitkeringen per categorie en per fonds
Een
uitgesplitst
perper
categorie,
is als
Een overzicht
overzichtvan
vande
deuitkeringen,
uitkeringen,
uitgesplitst
categorie,
isvolgt:
als volgt:

Uitkeringen per fonds

Uitkeringen per categorie

2014

2013

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Medische kosten:
Eerste lijnzorg
Tweede lijnzorg
Derde lijnzorg
Faciliterende zorg
Lange termijn zorg
Totaal medische kosten
Pensioenen:
Ouderdom Pensioen
Nabestaanden Pensioen
Smartengeld
Totaal pensioenen
Loonderving
Cessantia kosten
Totaal uitkeringen per categorie

AOV-fonds
Pensioenen

4,794
4,420
42,451
20,884
10,094

4,931
4,531
37,910
21,019
8,558

82,643

76,950

2014

2013

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

58,912

52,326

58,912

52,326

4,461

4,406

Totaal AWW-fonds

4,461

4,406

ZV-fonds
Medische kosten
Loonderving

56,559
4,657

51,754
4,523

Totaal ZV-fonds

61,216

56,277

9,060
922

8,498
1,098

Totaal AOV-fonds
AWW-fonds
Pensioenen

58,437
4,461
475

51,982
4,406
344

63,374

56,732

5,579

5,621

OV-fonds
Medische kosten
Loonderving

203

1,894

Totaal OV-fonds

9,982

9,596

151,799

141,197

AVBZ-fonds
Medische kosten

11,358

9,701

11,358

9,701

5,665

6,996

5,665

6,996

203

1,894

151,799

141,197

Totaal AVBZ-fonds
FZOG-fonds
Medische kosten
FZOG-fonds
Cessantia-fonds

43

Totaal uitkeringen per fonds

Desterke
sterketoename
toenameinindedederdelijnszorg
derdelijnszorg
jaar
2014
opzichte
van 2013 wordt
veroorzaakt
De
in in
hethet
jaar
2014
tenten zijn
overeengekomen
om voornamelijk
een onafhankelijke
partij nader
door het van
verwerken
van de
eind declaraties
van de door
jaren 2011
tot en met
2014verrichten
van de Sint
Medical Het
opzichte
2013 wordt
voornamelijk
veroorzaakt
onderzoek
te laten
opMaarten
deze declaraties.
Center
(SMMC)
het
boekjaar
2014.van de jaren 2011 tot resultaat van dit onderzoek dient te leiden tot mogelijke
het
verwerken
vaninde
eind
declaraties
en met 2014 van de Sint Maarten Medical Center (SMMC) correcties van deze declaraties en een accordering tussen
Voor
eindafrekening
van de jaren 2013 en 2014 zijn er nog
akkoord
getekend
tussen
en SZV.
in
het de
boekjaar
2014.
beidegeen
partijen.
Ten
tijde van
de SMMC
afronding
van deze
jaarrekening
heeft dit onderzoek
nog niet plaatsgevonden.
Partijen zijn overeengekomen om een onafhankelijke partij
nader onderzoek
te laten verrichten
op deze
Voor
de eindafrekening
van
de dit
jaren
2013 en dient
2014 te
zijn
er tot mogelijke correcties van deze declaraties en een
declaraties.
Het resultaat
van
onderzoek
leiden
nog
geen
akkoord
getekend
tussen
SMMC
en
SZV.
Partijen
accordering tussen beide partijen. Ten tijde van de afronding van deze jaarrekening heeft dit onderzoek nog
niet plaatsgevonden.
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Toelichtingen
Toelichtingen op
op baten
baten en
en lasten
lasten
Toelichtingen op baten en lasten
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22. Personeelskosten
22. Personeelskosten
22. Personeelskosten
Eind
2013 waren er 73 medewerkers in dienst van SZV. Per eind 2014 zijn er 85 medewerkers in dienst. Per
EindPersoneelskosten
2013
waren
ervan
73 medewerkers
in dienst
van 2014.
SZV. Per
eind 2014 zijn er zijn
85 medewerkers
in dienst. Per
22.
saldo
is
er een
groei
12 medewerkers
in het jaar
De personeelskosten
als volgt te specificeren:
Eind
2013
waren
73
medewerkers
in dienst
van
SZV.
Per
eind
2014
zijn
er 85
in dienst.
Eind
erer
73van
medewerkers
in dienst
eind
zijn
er 85
medewerkers
in dienst.
Per
saldo isPer
er een
saldo2013
is erwaren
een
groei
12 medewerkers
invan
hetSZV.
jaar Per
2014.
De2014
personeelskosten
zijnmedewerkers
als volgt
te specificeren:
saldovan
is er12een
groei van 12
in het
jaar 2014. De zijn
personeelskosten
zijn als volgt te specificeren:
groei
medewerkers
in medewerkers
het jaar 2014. De
personeelskosten
als volgt te specificeren:
Personeelskosten
Personeelskosten
(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)
Personeelskosten
(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)
(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Lonen en salarissen
Lonen en
Sociale
en salarissen
pensioen lasten
Lonen
en
Sociale ensalarissen
pensioen lasten
Medische
kosten
Sociale
en kosten
pensioen lasten
Medische
Overige personeelslasten
Medische
kosten
Overige personeelslasten
Overige personeelslasten
Totaal
Totaal
Totaal

23. Huisvestingskosten
23. Huisvestingskosten
23.
Huisvestingskosten
23.huisvestingskosten
Huisvestingskosten
De
kunnen als volgt worden gespecificeerd:
De
alsals
volgt
worden
gespecificeerd:
Dehuisvestingskosten
huisvestingskostenkunnen
kunnen
volgt
worden
gespecificeerd:
De huisvestingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Huisvestingskosten

Huisvestingskosten
(bedragen
in 1,000 Antilliaanse guldens)
Huisvestingskosten
(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)
(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)
Huur gebouwen
Huur gebouwen
Onderhoudskosten
Huur
gebouwen
Onderhoudskosten
Verzekeringskosten
Onderhoudskosten
Verzekeringskosten
Water
en elektriciteit
Verzekeringskosten
Water en
en bewaking
elektriciteit
Alarm
Water
en
elektriciteit
Alarm
en
bewaking
Schoonmaakkosten
Alarm
en bewaking
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten
Overige huisvestingskosten
Totaal
Totaal
Totaal

24. Overige beheerskosten
24. Overige
24.
Overigebeheerskosten
beheerskosten
24.overige
Overige
beheerskosten
beheerskosten
zijn
volgt
te te
specificeren:
De
overige
beheerskosten
zijnalsals
volgt
specificeren:
De overige beheerskosten zijn als volgt te specificeren:
De overige beheerskosten zijn als volgt te specificeren:
Overige beheerskosten
Overige in
beheerskosten
(bedragen
1,000 Antilliaanse guldens)
Overige
(bedragenbeheerskosten
in 1,000 Antilliaanse guldens)
(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Professionele kosten
Professionele
Kantoorkostenkosten
Professionele
kosten
Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Vergoeding Raad van Toezicht en overige commissies
Automatiseringskosten
Vergoeding Raad
vanen
Toezicht
en overige commissies
Representatie-,
reisverblijfskosten
Vergoeding
Raadreisvan en
Toezicht
en overige commissies
Representatie-,
verblijfskosten
Advertentie en donaties
Representatie-,
reis- en verblijfskosten
Advertentie en donaties
Financieringskosten
Advertentie
en donaties
Financieringskosten
Transportkosten
Financieringskosten
Transportkosten
Overige
algemene kosten
Transportkosten
Overige algemene kosten
Overige algemene kosten
Totaal
Totaal
Totaal

2014
2014
2014

8,248
8,248
1,562
8,248
1,562
267
1,562
267
540
267
540
540
10,618
10,618
10,618

2014
2014
2014
1,587
1,587
123
1,587
123
65
123
65
253
65
253
297
253
297
178
297
178
216
178
216
216
2,719
2,719
2,719

2013
2013
2013

6,461
6,461
1,222
6,461
1,222
186
1,222
186
447
186
447
447
8,315
8,315
8,315

2013
2013
2013
1,487
1,487
14
1,487
14
95
14
95
251
95
251
205
251
205
197
205
197
130
197
130
130
2,378
2,378
2,378

Toelichtingen overige
25. Niet in de balans opgenomen activa en
verplichtingen
Voorwaardelijke vorderingen
SZV heeft per balansdatum geen voorwaardelijke vorderingen.

Ontvangen zekerheden en garanties
Bij het aankopen van de obligaties van de Harbour Group
of Companies heeft SZV een verkoop garantie voor deze
obligaties tegen nominale waarde ontvangen van de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

Langlopende contractuele verplichtingen
SZV heeft voor de balansdatum van 31 december
2014 verplichtingen jegens de ver-huurder van haar
hoofdkantoor tot 31 december 2016 tegen een jaarlijks
bedrag van 1.5 miljoen aangegaan.

Voorwaardelijke verplichtingen
Er lopeneen aantal LAR procedures tegen SZV. De directie
heeft juridisch advies hierover ingewonnen, en verwacht
op basis daarvan niet dat de uitslag van de procedures een
materieel effect op de financiële positie van de beheerde
fondsen zal hebben.

Investeringsverplichtingen
SZV heeft per balansdatumeen investeringsverplichtingen
in een zorgdeclaratie systeem van NAf 150,000.

Uitkeringsverplichtingen.
SZV heeft per balansdatum geen uitkeringsverplichtingen.

Verstrekte zekerheden en garanties
2014
2014
2014
2,430
2,430
1,102
2,430
1,102
1,076
1,102
1,076
304
1,076
304
504
304
504
939
504
939
145
939
145
154
145
154
195
154
195
195
6,849
6,849
6,849

2013
2013
2013
2,979
2,979
840
2,979
840
3,097
840
3,097
154
3,097
154
350
154
350
194
350
194
54
194
54
118
54
118
279
118
279
279
8,066
8,066
8,066
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Ultimo 2014 zijn er geen zekerheden en garanties door SZV
uitgegeven.

26. Verbonden partijen

Transacties met directie- en
RvT leden
De bezoldiging voor de (voormalige) directie (inclusief de
directie secretaris)- en de RvT leden tezamen bedraagt
respectievelijk 744,973 en 208,728 in 2014. Er is sprake
van een vordering van 36,514 en een voorschot van 1,845
op één van de directieleden. Deze vordering gaat over de
creditcard betalingen waarbij de afdeling financiën geen
facturen had ontvangen. In het jaar 2015 zal dit verder
worden uitgezocht. Aan de overige betrokkenen is verder
geen lening, voorschot of garanties verstrekt.

Overige transacties met verbonden partijen
De tekorten van de fondsen ZV, OV en FZOG worden
tijdelijk gefinancierd met de positieve kasstromen van
de AOV, AWW en AVBZ fondsen. Over deze financiering
wordt geen rente in rekening gebracht tussen de fondsen.
Het Land Sint Maarten heeft betalingsachter-standen bij de
verschillende fondsen. Over deze betalings-achterstanden
wordt geen rente berekend.

27. Gebeurtenissen na balansdatum
De organisatie is nu bezig met de controle van de AVBZ
regeling, waarbij de recht-matigheid van de kosten die de
zorgverleners hiervoor hebben gedeclareerd. Het resultaat
van het onderzoek kan leiden tot het terugvorderen van een
substantiële bedrag door het AVBZ fonds.
In 2015 is er tijdens de controle van de afdeling registratie
een aantal onregelmatigheden ge-constateerd. De diepgang
en gevolgen hiervan is momenteel nog in onderzoek.
De directie heeft vanaf moment van constatering direct
maatrege-len genomen ter voorkoming van dergelijke
praktijken in de toekomst.
SZV heeft verder geen gebeurtenissen na balans-datum dat
materieel effect op de financiële positie van de beheerde
fondsen zal hebben.

Transacties van verbonden
partijen
Er is sprake van een relatie tussen verbonden partijen
tussen SZV: de beheerde fond-sen, het Land Sint Maarten,
de RvT en de directieleden.
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Verantwoordelijkheid van de accountant

CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan de Directie van het uitvoeringsorgaan
Sociale- en Ziektekosten Verzekeringen Sint Maarten
Sparrow Road 4
Harbour View
Philipsburg
Sint Maarten

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen gecombineerde jaarrekening 2014 (hierna te noemen: jaarrekening) voor het
boekjaar van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 van het uitvoeringsorgaan Sociale- en Ziektekosten Verzekeringen
(hierna te noemen: SZV) te Philipsburg, Sint Maarten gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de gecombineerde
balans per 31 december 2014, de gecombineerde staat van baten en lasten over de periode van 1 januari 2014 tot en met
31 december 2014 en het gecombineerde kasstroomoverzicht over deze periode en de toelichting, waarin zijn opgenomen
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen en een bijlage.
Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van het uitvoeringsorgaan is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de
Landsverordening AB 2013, GT no. 69 en de artikelen 3, 5, 18 sub a, f, o en p, 20 sub 1, 21, 23 tot 26, 28, 30 sub 1 en 31 sub
a en b van de Comptabiliteitslandsverordening, AB 2010, GT no. 23 (waar ‘het uitvoeringsorgaan Sociale- en Ziektekosten
Verzekeringen’ gelezen dient te worden waar ‘Land’ is opgenomen in de verordening).
De directie is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten,
lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen.
De directie is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.
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Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Vanwege de
aangelegenheden beschreven in de paragraaf “Onderbouwing van de oordeelonthouding ten aanzien van het getrouwe
beeld van de jaarrekening”, zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te
verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren ten aanzien van het getrouwe beeld van de jaarrekening.
Onderbouwing van de oordeelonthouding ten aanzien van het getrouwe beeld van de jaarrekening
1. Vorderingen
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

In de jaarrekening is in de vordering uit hoofde van de boedelverdeling tevens een vordering inzake de
boedelverdeling van het Cessantiafonds opgenomen. In de vordering is een geschat bedrag aan renteopbrengsten
over de betreffende boedelscheidings¬vordering opgenomen. Het kan zijn dat bij de definitieve afwikkeling van
deze boedelscheidingsvordering de verantwoorde rente over de vordering hoger of lager uitvalt dan nu verantwoord
en derhalve is deze vordering en de hiermee samenhangende post in de staat van baten en lasten onzeker.
In de balans per 31 december 2014 zijn vorderingen op de overheid van Sint Maarten opgenomen voor een bedrag
van in totaal circa NAf 80 miljoen. De vordering is opgenomen op basis van een voorstel dat gedaan is aan de
overheid ten aanzien van de afwikkeling van betalingsachterstanden en boedelscheidingsvorderingen op de 		
overheid.
Onderhandelingen met de overheid ten aanzien van deze vorderingen zijn nog gaande op de datum van onze
verklaring. Derhalve is de waardering van deze vordering en de hiermee samenhangende doorgevoerde 		
mutaties in het eigen vermogen als onzeker aan te merken. Daarnaast bestaat tevens onzekerheid omtrent de
overheidsbijdrage van NAf 6 miljoen welke over het boekjaar 2014 verantwoord is in de staat van de baten en
lasten in de jaarrekening inzake de premie van de overheid voor medeverzekerde gezinsleden van gewezen
werknemers. SZV was niet in staat om toereikende controle informatie op te leveren ten aanzien van de gewezen
werknemers en de bijbehorende loonsom welke als basis dient voor de berekening van de overheidsbijdrage.

2. Overige schulden
		
		
		

In de balans per 31 december 2014 is een bedrag van circa NAf 16,8 miljoen opgenomen met betrekking
tot loondervingscrediteuren. Er is sprake van een bedrag van NAf 648.000 debet aan onbekende crediteuren in
deze subadministratie. Daarnaast is sprake van een aansluitingsverschil tussen de jaarrekening en deze
subadministratie van NAf 30.000 voor wat betreft deze post.

		

In de post ‘Medische uitkeringen’ is voor NAf 255.000 aan crediteuren opgenomen voor de Ziektekostenverzekering
(hierna te noemen: ZV fonds) en NAf 321.000 debet aan crediteuren voor het Fonds Ziektekosten 			
Overheidsgepensioneerden (hierna te noemen: FZOG). In deze bedragen voor crediteuren is voor het ZV fonds
een bedrag van NAf 67.000 debet aan onbekende crediteuren opgenomen en voor het FZOG een bedrag van NAf
270.000 debet aan onbekende crediteuren. Bij het ZV fonds is daarnaast sprake van een aansluitingsverschil van
NAf 26.000 tussen de subadministratie van deze crediteuren en hetgeen hiervoor verantwoord is in de jaarrekening.
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In de post ‘Te betalen beheerskosten’ is voor NAf 567.000 aan crediteuren van het Algemene Fonds USZV 		
opgenomen. Bij dit fonds is sprake van een bedrag van NAf 224.000 debet aan onbekende crediteuren.
Op de datum van onze verklaring was SZV nog doende de aansluitingsverschillen en onbekende crediteuren van
de verschillende crediteurenadministraties uit te zoeken. Als gevolg van de hiervoor genoemde omstandigheden
hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de verantwoorde
of niet- verantwoorde crediteuren. Hetzelfde geldt voor de desbetreffende posten van de staat van de baten en
lasten.
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Onderbouwing van het afkeurende oordeel ten aanzien van de financiële rechtmatigheid
Uitvoering van de verschillende fondsen niet in lijn met regelgeving
-

Op basis van artikel 4, lid 2 van de Landsverordening van de Ziekteverzekering en de Ongevallenverzekering (hierna
te noemen ZV/OV) omvat de vergoeding voor geneeskundige behandeling, verpleging en vervoer verband houdende
hiermee uitsluitend Sint Maarten. Indien kosten hiervoor gemaakt worden voor ZV/OV verzekerden buiten Sint
Maarten zou dit op basis van artikel 4, lid 2 van de Landsverordeningen niet vergoed mogen worden. Tenzij een
verzekerde er voor kiest om een geldelijke vergoeding hiervoor te ontvangen gelijk staande aan de vergoeding die
voor de zorg in Sint Maarten vergoed zou worden om vervolgens dit buiten Sint Maarten in te kopen. In 2014 heeft
echter regelmatig medische uitzendingen plaatsgevonden voor ZV/OV verzekerden waarvan de kosten in dit fonds
zijn verantwoord. Aangezien in deze gevallen in principe wordt afgeweken van de Landsverordeningen, zouden
deze medische uitzendingen en de vergoedingen hiervoor vooraf geautoriseerd moeten worden door de Minister
van Volksgezondheid Sociale ontwikkeling en Arbeid (hierna: de minister). Voor de medische uitzendingen die
in 2014 zijn gedaan is echter geen voorafgaande autorisatie van de minister opgevraagd of ontvangen als gevolg
van een verschil van mening over de interpretatie van de uitvoering van deze voorafgaande autorisatie door de
minister. Derhalve zijn de verantwoorde kosten voor medische uitzending van het ZV/OV fonds als financiële
onrechtmatigheid aan te merken.

		

Er is tevens sprake van de volgende zaken die gevolgen hebben voor ons rechtmatigheids-oordeel, maar waarvan
de oorzaak buiten de macht van SZV ligt:

3. Baten FZOG
		
		
		
		
		

Omtrent de volledige verantwoording van de baten FZOG en de hiermee samenhangende vordering in de
balans bestaat een onzekerheid. Er is sprake van een aantal individuele premieplichtigen en mogelijk
premieplichtige instituten waarvan de nog te ontvangen premies FZOG ultimo 2014 nog niet geheel duidelijk zijn.
De hoogte van de nog te ontvangen premies FZOG wordt nog uitgezocht door SZV en was nog niet bekend op
de datum van onze verklaring en als gevolg hiervan hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventuele correcties
nodig zouden zijn met betrekking tot deze verantwoorde baten en de hiermee samenhangende post in de balans.

4. Uitkeringen en hiermee samenhangende balansposten
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Ten aanzien van de kosten voor het Sint Maarten Medical Center (hierna te noemen: SMMC) van het ZV/OV
fonds en FZOG hebben wij onvoldoende controledocumentatie verkregen om een uitspraak te kunnen doen
omtrent het voorkomen en de accuraatheid van deze kosten en de hiermee samenhangende post in de balans
van het Algemene Fonds USZV. De kosten zijn op voorschotbasis verantwoord. Controle op de declaraties en
afrekening met het SMMC over de jaren 2013 en 2014 dient nog plaats te vinden door SZV. Het kan zijn dat de
werkelijke kosten uiteindelijk af zullen wijken van hetgeen verantwoord is in de jaarrekening.
Ten aanzien van het FZOG hebben wij het voorkomen en de accuraatheid van de overige directe kosten en de
hiermee samenhangende balansposten niet kunnen vaststellen aangezien deze kosten grotendeels op
voorschotbasis zijn verantwoord. Afrekening dient nog plaats te vinden. Het kan zijn dat de werkelijke kosten
uiteindelijk af zullen wijken van hetgeen verantwoord is in de jaarrekening.
Ten aanzien van het fonds Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (hierna te noemen: AVBZ fonds) dient
nog afrekening plaats te vinden van een budgetovereenkomst met een instelling over het boekjaar 2014. Op de
datum van onze verklaring is SZV nog doende met het controleren van de betreffende afrekening en afstemming
omtrent deze controle met de betreffende instelling. Als gevolg hiervan hebben wij niet kunnen vaststellen of
eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de verantwoorde kosten voor deze instelling bij het
AVBZ fonds.

1.		In artikel 12 van de Landsverordening AVBZ fonds is opgenomen dat een indicatiecommissie de aan het
uitvoeringsorgaan voorgelegde aanvragen van verzekerden voor zorg beoordeelt en advies uitbrengt inzake de
vraag of er voor de toewijzing van een aanvraag voor zorg een noodzakelijke indicatie bestaat. Een dergelijke
indicatiecommissie heeft echter niet als zodanig gefunctioneerd in 2014 aangezien deze nog niet is ingesteld
door de overheid.
2.		In artikel 7 van de Landsverordening van de Algemene Ouderdoms Verzekering en in artikel 11 van de
Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering zijn specifieke pensioenuitkeringsbedragen
vastgelegd. In deze artikelen is opgenomen dat de uitkeringsbedragen jaarlijks aangepast dienen te worden
aan de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie door middel van een Landsbesluit,
houdende algemene maatregelen. Door SZV zijn de pensioenuitkeringsbedragen in 2013 op aandringen van
de overheid hoger aangepast dan op basis van de prijsindexcijfers had moeten gebeuren. Hier ligt echter geen
formeel Landsbesluit, houdende algemene maatregelen aan ten grondslag. In 2014 heeft verhoging van de
uitkeringen 2013 plaatsgevonden op basis van de geldende prijsindexcijfers. Voor 2014 ontbreekt echter tevens
een Landsbesluit, houdende algemene maatregelen ten aanzien van de doorgevoerde verhoging.
3.		In het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen ‘Vergoeding Kosten Geneesmiddelen’ wordt verwezen
naar bijlagen waarin de toe te passen vergoedingen ten aanzien van geneesmiddelen zijn opgenomen.
De bijlagen bij dit Landsbesluit, houdende algemene maatregelen ontbreken echter. Derhalve bestaat er
onzekerheid ten aanzien van de financiële rechtmatigheid van de verantwoorde kosten voor apotheken in de
jaarrekening aangezien de door SZV gehanteerde vergoedingen voor geneesmiddelen niet afgestemd kunnen
worden met de onderliggende regelgeving waarin de vergoeding voor deze geneesmiddelen zijn opgenomen.

60

61

JAARVERSLAG 2014 | UITVOERINGSORGAAN SOCIALE- EN ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN SINT MAARTEN

JAARVERSLAG 2014 | UITVOERINGSORGAAN SOCIALE- EN ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN SINT MAARTEN

Oordeel betreffende de jaarrekening
Vanwege het belang van de in de paragraaf “Onderbouwing van de oordeelonthouding ten aanzien van het getrouwe beeld
van de jaarrekening” beschreven aangelegenheden zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controleinformatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
Voorts zijn wij van oordeel, vanwege het belang van de aangelegenheden die worden beschreven in de paragraaf
“Onderbouwing van het afkeurende oordeel ten aanzien van de financiële rechtmatigheid”, dat de in deze jaarrekening
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties niet voldoen aan alle eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat
de bedragen niet in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
Philipsburg, 31 juli 2015
Stichting Overheidsaccountantsbureau,
Was getekend,

L.J.H. Hiemstra MSc RA 						
drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA
Audit Manager										Associate director
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Appendix A
Uitsplitsing gecombineerde balans per 31 december 2014
ACTIVA

AOV 2014

AOV 2013

AWW 2014 AWW 2013

ZV 2014

ZV 2013

OV 2014

OV 2013

CESS 2014

CESS 2013

FZOG 2014

FZOG 2013

AVBZ 2014 AVBZ 2013

USZV 2014 USZV 2013

TOT. 2014

TOT. 2013

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Materiele vaste activa
Financiële vaste activa
Langlopende vorderingen

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,288
4,188
18,661
495

2,881
5,281
18,900
400

4,288
4,188
18,661
645

2,881
5,281
18,900
400

Totaal vaste activa

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,633

27,462

27,783

27,462

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

258,068

239,354

258,068

239,354

9,552
14,040
247,552
4,672
275,815

9,727
23,223
205,464
4,365
242,780

390
102,524
3
102,918

541
97,869
40
98,451

3,881
16,725
30,025
54
50,684

6,608
22,221
22,726
1
51,556

19,906
79,680
19,962
7,481
127,030

21,870
35,594
30,666
5,935
94,065

9,396

5,459

10,887

9,036

61,162

59,221

285,211

248,239

285,211

248,239

Vlottende activa
Financiële activa
Vorderingen:
Vordering uit hoofde van premieheffing
Vordering overheid St.Maarten
Vordering uit hoofde van boedelscheiding
Rekening courant kortlopende vorderingen
Overige vorderingen
Totaal vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA

AOV 2014

AOV 2013

(2)

5,376
52,645
2,896
(60,164)
1,460
2,213

4,801
12,864
4,018
(34,803)
239
(12,881)

80
(13,548)
(13,468)

1

13,762

102,916

98,452

15,975

(1,817)

(13,468)

102,916

98,452

16,125

(1,817)

(13,468)

AWW 2014 AWW 2013

ZV 2014

11,064

ZV 2013

111
(9,850)
(9,739)

-

OV 2014

-

28
1,745
9,679
(7)
11,444

24
1,679
9,175
(4)
10,874

1,069
9,393
(16,015)
1,104
(4,449)

709
(5,656)
1,071
(3,876)

1,474

(46)

(9,739)

11,511

12,349

(4,495)

(3,231)

61,571

60,592

(12,962)

(12,203)

446,259

392,640

(9,739)

11,511

12,349

(4,495)

(3,231)

61,571

60,592

14,671

15,259

474,042

420,102

CESS 2014

CESS 2013

USZV 2014 USZV 2013

TOT. 2014

TOT. 2013

FZOG 2014

FZOG 2013

AVBZ 2014 AVBZ 2013

27,098

509
1,093
(284,925)
223
(283,099)
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OV 2013

645

918
812
(300,053)
196
(298,127)

31,542

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Vermogen
Wettelijke reserves
Algemene reserve
Nog te dekken tekorten

28,500
254,353
-

23,000
223,608
-

2,250
100,088
-

1,900
96,139
-

28,500
(38,141)

26,000
(53,736)

4,500
(17,968)

4,400
(14,139)

10,911
-

10,129
-

(5,597)

282,853

246,608

102,338

98,039

(9,641)

(27,736)

(13,468)

(9,739)

10,911

10,129

(5,597)

Voorziening duurtetoeslag VUT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal voorzieningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66
344
3

25,557
209

24,924
995

-

-

539
62

25,919

-

-

Totaal vermogen

(5,070)

60,687
-

58,930
-

8,301
-

8,286
-

63,750
434,338
(61,706)

55,300
397,093
(72,945)

(5,069)

60,687

58,930

8,301

8,286

436,383

379,448

-

-

-

3,668

3,433

3,668

3,433

-

-

-

-

3,668

3,433

3,668

3,433

1,895
325

1,058
44

1,838
-

884
-

1,662
-

2,703

3,539

28,126
2,639
3,226

30,386
1,994
4,841

600

2,220

1,102

1,838

884

1,662

2,703

3,539

33,991

37,222

11,511

12,349

(4,495)

(3,231)

61,571

60,592

14,671

15,259

474,042

420,102

Voorzieningen

Kortlopende schulden
Uitkeringen
Geblokkeerde rechten
Rekening courant
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

66

2,146
212

1,651
(21)

88
492
(3)

2,358

1,630

578

413

25,766

285,211

248,239

102,916

98,452

16,125

(1,817)

(13,468)

(9,739)
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Appendix A
Uitsplitsing gecombineerde staat van baten en lasten per fonds per 31 december 2014
AOV 2014

AOV 2013

AWW 2014 AWW 2013

ZV 2014

ZV 2013

OV 2014

OV 2013

CESS 2014

CESS 2013

FZOG 2014

FZOG 2013

AVBZ 2014 AVBZ 2013

USZV 2014 USZV 2013

TOT. 2014

TOT. 2013

187,168
6,000
665
193,833

178,959
18,908
904
198,771

4,310
6,982

20,436
5,379

(bedragen in 1,000 Antilliaanse guldens)

Baten
Premiebaten:
Premie opbrengsten
Overheidsbijdrage
Boetes en vergoedingen dwangschriften
Totaal premiebaten

96,272
336
96,608

95,426
439
95,865

7,358
26
7,383

7,340
34
7,374

48,557
6,000
261
54,818

42,763
16,614
370
59,747

7,774
42
7,815

7,019
61
7,080

590
590

625
625

6,125
6,125

2,629
3,640

12,101
3,529

985
944

4,859
946

1,182

389

65

16

103
329

664
4

382

102,877

111,494

9,312

13,179

56,000

60,136

7,880

7,096

1,022

1,292

6,507

Uitkeringen:
Medische kosten
Loonderving
Pensioenkosten
Cessantia kosten
Totaal uitkeringen

58,912
58,912

52,326
52,326

4,461
4,461

4,406
4,406

56,559
4,657
61,216

51,754
4,523
56,277

9,060
922
9,982

8,498
1,098
9,596

203
203

1,894
1,894

5,665
5,665

NETTO RESULTAAT VERZEKERINGEN

43,965

59,169

4,850

8,774

(5,216)

3,859

(2,102)

(2,500)

819

Beheerskosten:
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Afschrijvingskosten
Dotatie voorziening duurtetoeslag
Totaal beheerskosten

3,473
881
2,243
630
86
7,313

2,405
604
2,020
407
5,436

262
67
158
48
7
542

183
46
160
31
419

4,902
1,261
3,212
901
123
10,399

4,141
1,053
3,541
711
9,446

785
202
475
144
20
1,626

785
200
678
135
1,798

OPERATIONELE RESULTAAT

36,652

53,733

4,308

8,354

(15,615)

(5,587)

(3,727)

(4,298)

5,500

-

350

-

31,152

53,733

3,958

8,354

Beleggingsbaten
Overige baten
Totaal baten

5,803
5,803

20,493
20,493

19,982
2,295
22,276

-

593
441

2,907
417

-

(94)
94

5,789

21,528

25,600

-

-

205,125

224,586

6,996
6,996

11,358
11,358

9,701
9,701

-

-

82,643
5,579
63,374
203
151,799

76,950
5,621
56,732
1,894
141,197

(1,208)

10,169

15,898

-

-

53,327

83,389

685
176
417
126
17
1,421

1,371
349
1,116
235
3,072

-

10,618
2,719
6,849
1,942
265
22,393

8,315
2,378
8,065
1,549
507
20,814

8,748

12,827

-

-

30,933

62,575

-

-

-

-

8,450

2,000

8,748

12,827

-

-

22,483

60,575

(15)

-

Lasten

Dotatie wettelijke reserves
SALDO BATEN EN LASTEN

2,500
(18,115)

2,000
(7,587)

100
(3,827)

(4,298)

16
4
14
3
37
782
782

(602)

27
7
39
5
77
(679)
(679)

841

495
127
330
91
12
1,056
(214)
(214)

144
37
360
25
566
(1,774)
(1,774)

(741)
83
151
507
-

De herrubricering van een aantal posten in deze jaarrekening hebben gevolgen voor de onderverdeling van opbrengsten
en/of kosten posten van de vergelijkende cijfers van het jaar 2013 en niet voor de grootte van het resultaat.

errubricering van een aantal posten in deze jaarrekening hebben gevolgen voor de onderverdeling van opbrengsten en/of kosten posten van de vergelijkende cijfers van het jaar 2013 en niet voor de
tte van het resultaat.
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