
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Hoewel de
inkomsten van de SVB en
de uitgaven van deze socia-
le verzekeraar in de pas
lopen met wat was
begroot, valt op dat twee
fondsen - de aov voor het
ouderdomspensioen en de
nieuwe bvz voor ziekte-
kosten - zulke enorme
tekorten vertonen dat het
schommelfonds met dit
tempo krimpt van 140 mil-
joen begin dit jaar tot nog
amper 10 miljoen eind
2014.

Deze conclusie kan worden
getrokken na bestudering door

het Antilliaans Dagblad van het
financieel verslag van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) over de
beheerde vermogens tot en met
juli. Dit naar aanleiding van de
sombere uitspraken van mi-
nister Ben Whiteman (Pueblo
Soberano) van Gezondheid;
eerst zaterdag tijdens zijn partij-
bijeenkomst en later maandag
in de Staten. De statistieken tot
en met juli 2014 tonen aan dat
de gerealiseerde premieop-
brengsten ziektekostenfondsen
hoger zijn dan de begroting en
dat het mede op basis hiervan de
verwachting (‘forecast’) is dat dit
voor heel het jaar geldt; en wel

196 miljoen versus 175 miljoen
conform budget. Dat geldt ook
voor de zv en ov (ziekteverzeke-
ring en ongevallenverzekering)
waar volgens de prognose de op-
brengsten 46 miljoen zullen
zijn, terwijl op 42 miljoen was
gerekend. De premieopbreng-
sten avbz (Algemene Verzeke-
ring Bijzondere Ziektekosten)
zijn vrijwel identiek aan wat ge-
budgetteerd was, namelijk 67
miljoen op jaarbasis. Terwijl ook
de inkomsten uit de ‘eigen bij-
drage’ in de pas lopen met circa
3,5 tot 4 miljoen. Wat wel een
negatief gat vertoont, zijn de pre-
mieopbrengsten aov/aww (Alge-

mene Ouderdomsverzekering
en Algemene Weduwen- en We-
zenverzekering). Tot en met de
verslagmaand was gerekend op
211 miljoen (realisatie is 209
miljoen) en voor het hele jaar op
362 miljoen (de forecast van de
realisatie is 354 miljoen).

Maar vooral dekken de pre-

mies de pensioenen echter niet,
want in de huidige trend zal er
dit jaar 454 miljoen uitgekeerd
worden; 100 miljoen méér dan
de premie-inkomsten. Overi-
gens is dit conform SVB-begro-
ting, maar het tekort dient wel
gedekt te worden.

Zorgkosten nog hoger
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Tickets available at the Fun Miles offi ce in Dominguito.

ADMISSION (INCL. 25.00 COINS)

500 FM +   ANG 35.00   
or 2,250 Miles

Saturday Nov. 8 | 7 PM - 1 AM 
Landhuis Brakkeput Mei Mei

FINE WINE & FOOD EVENT
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& FORKS
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TDS: FOX+
met zeven
gratis films
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - TDS biedt klanten
haar klanten en de abonnees van
het pakket MovieCity in de peri-
ode van 3 tot en met 9 november
7 gratis films aan. Vanaf 3 no-
vember zijn de MovieCity-kana-
len 499-508 door Fox overgeno-
men. Door de overname worden
de namen van de kanalen gewij-
zigd, ook zal er veel reclame voor
worden gemaakt. Door de over-
name van Fox veranderen de ka-
nalen van naam. Kanaal 499
wordt Fox 1 HD, kanaal 500 Fox
Family East, kanaal 501 wordt
Cinecanal, en 502 wordt Fox 1
East. Op kanaal 503 is voortaan
Fox Comedy te vinden, kanaal
504 krijgt Mox Movies, terwijl
kanaal 505 gereserveerd is voor
Fox Family West. Voortaan is ka-
naal 506 voor Fox Action East,
507 voor Fox Cinema en 508
voor Fox Classic.

Tekorten aov en bvz tasten schommelfonds tot op het bot aan
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SVB in de pas met begroting

Rondleiding
Ascencion
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Komende zondag
is er open huis bij Landhuis
Ascencion. De dag begint om
10.00 uur met een oecumeni-
sche kerkdienst. Om 11.00 uur
begint de rondleiding door het
landhuis. De rondleiding is op
deze dag gratis. Stichting Vor-
mingscentrum Landhuis Ascen-
cion organiseert elke donderdag
een rondleiding door het land-
huis en de omgeving. Deelne-
mers krijgen tijdens de rondlei-
ding alles te horen over het land-
goed Ascencion en de natuur
van het gebied. 

De prijs voor deze rondleiding
is 10 gulden. Opgeven kan via
tel. 8641950.


