
Het ontwerp-Landsbesluit
bevat zeven artikelen, waarin
de volgende zaken worden
geregeld. Artikel 1 bevat 
een bepaling over de hoogte
van het percentage van de
reserves van de sociale 
verzekeringen, namelijk
minstens 18 procent van 
de gemiddelde kosten per
jaar, verbonden aan de uit-
voering van de betreffende
landsverordening, over een
periode van de daaraan 
voorafgaande vijf jaren. 
In artikel 2 wordt voorge-
schreven dat bij tekorten in
de individuele fondsen in
een jaar, in dat jaar, volgens
een verdeelsleutel, wordt
gedoteerd aan de wettelijke
reserve. In artikel 3 is be-
paald dat de SVB bij tekorten
in de individuele fondsen

jaarlijks maximaal 1 miljoen
gulden kan doteren in de
gezamenlijke fondsen. 
Artikel 4 bevat de voorschrif-
ten met betrekking tot de
belegging van de gelden 
van de voornoemde fondsen
en artikel 5 betreft de intrek-
king van de eerdere Landsbe-
sluiten ter uitvoering van 
de artikelen met betrekking
tot de bepaling van de 
hoogte van de reserve en de
wijze van beleggen van 
de gelden van de Lands-
verordening Ziekteverzeke-
ring en de Landsverorde-
ning Ongevallenverzekering.
De datum van inwerkingtre-
ding van het Landsbesluit is
geregeld in artikel 6, de
citeertitel van het Landsbe-
sluit is opgenomen in 
artikel 7.

Er werd van gedachten ge-
wisseld over veranderingen die
het onderwijs kunnen verbete-
ren. Onderwerpen die aan de or-
de werden gesteld waren onder
andere de plaats van de huma-
nistische scholen binnen het
onderwijs op Curaçao, het be-
leid en de resultaten tot nu toe
en de noodzaak van veranderin-

gen. Bij dat laatste onderwerp
werd ook gesproken over strate-
gieën en de bereidwilligheid om
veranderingen te bewerkstelli-
gen.

Verder werd nagedacht over
de filosofie van de stichting, die
uitgaat van onderwijs in de moe-
dertaal (Papiaments) en huma-
nisme. Beide aspecten spelen

een belangrijke rol bij de vor-
ming van de leerlingen van de
scholen. Volgens woordvoerder

Ronny Lauffer was de startcon-
ferentie een succes, omdat er
diepgaand en actief werd gedis-

cussieerd over de onderwerpen.
Een goede start voor het school-
jaar 2014/2015, aldus Lauffer.

Op dit moment is de norm voor
de wettelijke reserves vastgesteld
op 50 procent van de gemiddel-
de kosten per jaar en deze norm
is in het nieuwe wetsvoorstel
verlaagd naar 18 procent, waar-
bij de overheid tekorten aanvult

tot een maximum bedrag van 1
miljoen gulden.

De SER waarschuwt ervoor
dat als er regelmatig terugkeren-
de tekorten zijn die niet meer
aangevuld worden door de over-

heid, de reserves zullen afne-
men tot onder het wettelijk vast-
gestelde niveau. 

Het gevaar is dan dat de tekor-
ten met premieverhoging weer
aangevuld zouden moeten wor-

den. De SER illustreert dit argu-
ment met het volgende prakti-
sche voorbeeld: ,,Indien de bepa-
ling met betrekking tot maxime-
ring van de dotatie (lees:
aanvulling van de regering, red.)
bij tekorten wordt toegepast op
de jaarcijfers over 2011 dan zou
aan de wettelijke reserve van het
Ziektefonds slechts ongeveer
400.000 gulden worden gedo-
teerd in plaats van 13,7 miljoen
gulden die in datzelfde jaar
moest worden gedoteerd om de
wettelijke reserve op minimaal
50 procent te houden. Aan het
Ouderdomsfonds zou in dezelf-
de situatie slechts ongeveer
600.000 gulden worden gedo-
teerd in plaats van 32,9 miljoen
gulden.”

Er ontstaat door de verlaging
van de norm voor de aan te hou-
den reserve weliswaar een vrijval
bij een aantal van de fondsen,
maar de SER vindt het geen
goed plan als deze vrijval door de
regering wordt aangewend om
het financieringstekort te verla-

gen. SER: ,,Met het oog op de
voortdurende tekorten bij het
Ziektefonds en het Algemeen
Ouderdomsfonds, adviseert de
SER geen vrijval te laten ont-
staan bij de fondsen die, bij het
in werking treden van de nieuwe
wet, over meer dan de vereiste
wettelijke reserve beschikken.
Op deze wijze wordt voorkomen
dat de reserves reeds op korte
termijn afnemen tot onder het
wettelijk vastgestelde niveau. De
SER voorziet namelijk dat om de
reserves vervolgens weer op het
wettelijk vastgelegde niveau te
krijgen een premieverhoging
noodzakelijk is.”

,,De SER is van mening dat de
bestaande reserves reeds door
middel van de premieafdracht
zijn opgebouwd en daarmee
zorgvuldig dient te worden om-
gegaan rekening houdend met
de belangen van de premiebeta-
lers. Aanpassing van de wette-
lijke bepalingen inzake de wette-
lijke reserves sociale verzekering
met het onderhavige landsbe-
sluit zou op termijn niet mogen
leiden tot een verdere verhoging
van de premies.”
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Advertentie

VACATURE
Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten is een jong, zelfbesturend orgaan dat verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van de Pensioenlandsverordening Overheidsdienaren van Sint Maarten.

Voor invulling van onze organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren en gemotiveerde 

Senior Financial Administrator
Functie omschrijving:
De Senior Financial Administrator is primair verantwoordelijk voor het controleren van de 
financiële administratie van het APS en rapporteren hierover aan de Directie.

Hij /zij zal o.a. worden ingezet voor:

 uitgaven;

 organisatie.

Functie-eisen:
De senior financial administrator:

 van een financiële administratie, bij voorkeur bij een pensioenfonds of een (levens)  
 verzekeraar;

 rapportages; 

 geschrift;

 in het volgen van trainingen en opleidingen die hieraan bijdragen.

Arbeidsvoorwaarden:

pensioenrechtopbouw en een concurrerend secundaire arbeidsvoorwaarden pakket.

Contact:

Gevaar van premieverhoging

Een blik in de zaal van het Marriott Hotel waar Skol Humanista de startconferentie hield. 
FOTO FUNDAHSON SKOL HUMANISTA NA PAPIAMENTU

‘Verandering’ bij Skol Humanista
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het voltallige personeel van de Skol
Humanista en Kolegio Erasmo heeft maandag met het
bestuur van de stichting Skol Humanista na Papiamentu
een startconferentie gehouden voor het nieuwe school-
jaar. Het onderwerp was ‘verandering’. 

Het wetsvoorstel
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