
A° 2022 N° 70 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 17de mei 2022 ter 
uitvoering van artikel 1b en artikel 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering1 (Landsbesluit premiepercentage en premie-inkomensgrens 
ziekteverzekering 2010 tot en met 2022) 

____________ 
 

In naam van de Koning! 
______ 

 
De waarnemende Gouverneur van Curaçao, 

 
 
In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is met inachtneming van artikel 1b van de Landsverordening 
Ziekteverzekering, de bedragen genoemd in artikel 1 onder “werknemer” ingaande 10 oktober 
2010 tot en met het jaar 2022 aan te passen aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie; 
 
dat ter uitvoering van artikel 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering, de premiepercentages voor de werkgever, de werknemer, de openbare 
rechtspersoon het land Curaçao, respectievelijk de gezinsleden van de werknemer en gewezen 
werknemer ingaande 10 oktober 2010 tot 1 februari 2013 vastgesteld dienen te worden; 
 
dat ter uitvoering van artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering, de 
premiepercentages voor de werkgever en de werknemer ingaande 1 februari 2013 tot en met het 
jaar 2022, vastgesteld dienen te worden; 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 

Artikel 1 
 

In de definitiebepaling van “werknemer” in artikel 1 van de Landsverordening 
Ziekteverzekering worden “NAf 176,90” en “NAf 212,28” ingaande 10 oktober 2010 vervangen 
door respectievelijk “NAf 183,25” en “NAf 219,90”. 
 

 
 
 

                     
1 P.B. 1966, no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2016, no. 37. 
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 Artikel 2 

 
1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening 

Ziekteverzekering wordt ingaande 10 oktober 2010 vastgesteld op 12,5. 
2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt ingaande 10 oktober 2010 als volgt 

verdeeld: 
- 8,3 voor de werkgever; 
- 2,1 voor de werknemer; en 
- 2,1 voor de openbare rechtspersoon het land Curaçao. 

 
Artikel 3 

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zevende lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering wordt ingaande 10 oktober 2010 vastgesteld op 4,2. 
 

Artikel 4 

In de definitiebepaling van “werknemer” in artikel 1 van de Landsverordening Ziekteverzekering 
worden “NAf 183,25” en “NAf 219,90” voor het jaar 2011 vervangen door respectievelijk “NAf 
187,45” en “NAf 224,94”. 
 

Artikel 5 
 
1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening 

Ziekteverzekering wordt per 1 januari 2011 vastgesteld op 12,5. 
2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor het jaar 2011 als volgt verdeeld: 

- 8,3 voor de werkgever; 
- 2,1 voor de werknemer; en 
- 2,1 voor de openbare rechtspersoon het land Curaçao. 

 
Artikel 6 

 
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zevende lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op 4,2. 
 

Artikel 7 
 

In de definitiebepaling van “werknemer” in artikel 1 van de Landsverordening Ziekteverzekering 
worden “NAf 187,45” en “NAf 224,94” voor het jaar 2012 vervangen door respectievelijk “NAf 
191,20” en “NAf 229,44”. 
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Artikel 8 
 
1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening 

Ziekteverzekering wordt per 1 januari 2012 vastgesteld op 12,5.  
2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor het jaar 2012 als volgt verdeeld: 

- 8,3 voor de werkgever; 
- 2,1 voor de werknemer; en 
- 2,1 voor de openbare rechtspersoon het land Curaçao. 

 
Artikel 9 

 
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zevende lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering wordt voor het jaar 2012 vastgesteld op 4,2. 
 

Artikel 10 
 

In de definitiebepaling van “werknemer” in artikel 1 van de Landsverordening Ziekteverzekering 
worden de bedragen “NAf 191,20” en “NAf 229,44” voor het jaar 2013 vervangen door 
respectievelijk “NAf 197,50” en “NAf 237,00”. 
 

Artikel 11 
 

1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering wordt per 1 januari 2013 tot 1 februari 2013 vastgesteld op 12,5.  

2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt per 1 januari 2013 tot 1 februari 2013 als 
volgt verdeeld: 
- 8,3 voor de werkgever; 
- 2,1 voor de werknemer; en 
- 2,1 voor de openbare rechtspersoon het land Curaçao. 

 
Artikel 12 

 
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zevende lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering wordt per 1 januari 2013 tot 1 februari 2013 vastgesteld op 4,2. 
 

Artikel 13 
 
In de definitiebepaling van “werknemer” in artikel 1 van de Landsverordening Ziekteverzekering 
worden “NAf 197,50” en “NAf 237,00” voor het jaar 2014 vervangen door respectievelijk “NAf 
201,45” en “NAf 241,74”. 
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 Artikel 14 
 
1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening 

Ziekteverzekering wordt voor het jaar 2014 vastgesteld op 1,9. 
2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor het jaar 2014 als volgt verdeeld: 

- 1,9 voor de werkgever; en 
- 0,0 voor de werknemer. 

 
Artikel 15 

In de definitiebepaling van “werknemer” in artikel 1 van de Landsverordening Ziekteverzekering 
worden “NAf 201,45” en “NAf 241,74” voor het jaar 2015 vervangen door respectievelijk “NAf 
207,10” en “NAf 248,52”. 
 

Artikel 16 

1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering wordt voor het jaar 2015 vastgesteld op 1,9. 

2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor het jaar 2015 als volgt verdeeld: 
- 1,9 voor de werkgever; en 
- 0,0 voor de werknemer. 

 
Artikel 17 

 
In de definitiebepaling van “werknemer” in artikel 1 van de Landsverordening Ziekteverzekering 
worden “NAf 207,10” en “NAf 248,52” voor het jaar 2016 vervangen door respectievelijk “NAf 
208,35” en “NAf 250,02”. 
 

Artikel 18 
 

1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op 1,9. 

2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor het jaar 2016 als volgt verdeeld: 
- 1,9 voor de werkgever; en 
- 0,0 voor de werknemer. 

 
Artikel 19 

 
In de definitiebepaling van “werknemer” in artikel 1 van de Landsverordening Ziekteverzekering 
worden “NAf 208,35” en “NAf 250,02” voor het jaar 2017 niet aangepast. 
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Artikel 20 
 

1.  Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op 1,9. 

2.  Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor het jaar 2017 als volgt verdeeld: 
- 1,9 voor de werkgever; en 
- 0,0 voor de werknemer. 

 
Artikel 21 

 
In de definitiebepaling van “werknemer” in artikel 1 van de Landsverordening Ziekteverzekering 
worden “NAf 208,35” en “NAf 250,02” voor het jaar 2018 vervangen door respectievelijk “NAf 
210,00” en “NAf 252,00”. 

 
Artikel 22 

 
1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening 

Ziekteverzekering wordt voor het jaar 2018 vastgesteld op 1,9. 
2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor het jaar 2018 als volgt verdeeld: 

- 1,9 voor de werkgever; en 
- 0,0 voor de werknemer. 

 
Artikel 23 

 
In de definitiebepaling van “werknemer” in artikel 1 van de Landsverordening Ziekteverzekering 
worden “NAf 210,00” en “NAf 252,00” voor het jaar 2019 vervangen door respectievelijk “NAf 
216,50” en “NAf 259,80”. 
 

Artikel 24 
 
1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening 

Ziekteverzekering wordt voor het jaar 2019 vastgesteld op 1,9. 
2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor het jaar 2019 als volgt verdeeld: 

- 1,9 voor de werkgever; en 
- 0,0 voor de werknemer. 
 

Artikel 25 
 
In de definitiebepaling van “werknemer” in artikel 1 van de Landsverordening Ziekteverzekering 
worden “NAf 216,50” en “NAf 259,80” voor het jaar 2020 vervangen door respectievelijk “NAf 
222,35” en “NAf 266,82”. 
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Artikel 26 
 
1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening 

Ziekteverzekering wordt voor het jaar 2020 vastgesteld op 1,9. 
2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor het jaar 2020 als volgt verdeeld: 

- 1,9 voor de werkgever; en 
- 0,0 voor de werknemer. 
 

Artikel 27 
 
In de definitiebepaling van “werknemer” in artikel 1 van de Landsverordening Ziekteverzekering 
worden “NAf 222,35” en “NAf 266,82” voor het jaar 2021 vervangen door respectievelijk “NAf 
227,20” en “NAf 272,64”. 
 

Artikel 28 
 
1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening 

Ziekteverzekering wordt voor het jaar 2021 vastgesteld op 1,9. 
2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor het jaar 2021 als volgt verdeeld: 

- 1,9 voor de werkgever; en 
- 0,0 voor de werknemer. 

 
Artikel 29 

 
In de definitiebepaling van “werknemer” in artikel 1 van de Landsverordening Ziekteverzekering 
worden “NAf 227,20” en “NAf 272,64” voor het jaar 2022 vervangen door respectievelijk “NAf 
236,05” en “NAf 283,26”. 
 

Artikel 30 
 
1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening 

Ziekteverzekering wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op 1,9. 
2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor het jaar 2022 als volgt verdeeld: 

- 1,9 voor de werkgever; en 
- 0,0 voor de werknemer. 
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Artikel 31 

 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking, met dien 
verstande dat:  

- artikelen 1, 2 en 3 terugwerken tot en met 10 oktober 2010,  
- artikelen 4, 5 en 6 terugwerken tot en met 1 januari 2011,  
- artikelen 7, 8 en 9 terugwerken tot en met 1 januari 2012,  
- artikel 10 terugwerkt tot en met 1 januari 2013, 
- artikelen 11 en 12 terugwerken van 1 januari 2013 tot 1 februari 2013, 
- artikelen 13 en 14 terugwerken tot en met 1 januari 2014,  
- artikelen 15 en 16 terugwerken tot en met 1 januari 2015,  
- artikelen 17 en 18 terugwerken tot en met 1 januari 2016,  
- artikelen 19 en 20 terugwerken tot en met 1 januari 2017,  
- artikelen 21 en 22 terugwerken tot en met 1 januari 2018,  
- artikelen 23 en 24 terugwerken tot en met 1 januari 2019, 
- artikelen 25 en 26 terugwerken tot en met 1 januari 2020, 
- artikelen 27 en 28 terugwerken tot en met 1 januari 2021, en 
- artikelen 29 en 30 terugwerken tot en met 1 januari 2022. 

 
Artikel 32 

 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit premiepercentage en premie-
inkomensgrens ziekteverzekering  2010 tot en met 2022. 

 
 

Gegeven te Willemstad, 17 mei 2022 
M. RUSSEL- CAPRILES 

 
 
De Minister van Sociale Ontwikkeling, 
Arbeid en Welzijn, 

R.D. LARMONIE-CECILIA 

 
 

Uitgegeven de 27ste juli 2022 
De Minister van Algemene Zaken, 

G.S. PISAS 
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit premiepercentage en premie-
inkomensgrens ziekteverzekering 2010 tot en met 2022 
 
1. Algemeen 

Artikel 1b van de Landsverordening Ziekteverzekering2 biedt een grondslag voor het jaarlijks 
aanpassen van de premie-inkomensgrens die gerelateerd is aan het dagloon van de werknemer 
voor wie een 5-daagse of een 6-daagse werkweek, als bedoeld in artikel 1 van de 
Landsverordening Ziekteverzekering geldt. Deze aanpassing geschiedt aan de hand van de 
stijging welke het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus daaraan 
voorafgaande aangeeft ten opzichte van het prijsindexcijfer voor de maand augustus van het 
voorafgaande jaar. 

Daarnaast dient ingevolge artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering, zoals 
dit artikel luidde vóór de inwerkingtreding van de Landsverordening basisverzekering 
ziektekosten3, het voor een bepaald kalenderjaar geldende premiepercentage, alsmede de 
verdeling daarvan onder de werknemer, de werkgever en het Land jaarlijks bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, te worden vastgesteld. Na de invoering van de 
Landsverordening basisverzekering ziektekosten is de verdeling van het premiepercentage 
alleen mogelijk tussen de werkgever en werknemer.  

Ingevolge artikel 8, zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering, zoals dit artikel 
luidde voor de inwerkingtreding van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten, dient 
het premiepercentage voor de gewezen werknemer en diens gezinsleden, bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, te worden vastgesteld. Met inwerkingtreding van de 
Landsverordening basisverzekering ziektekosten is dit artikellid komen te vervallen.   

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15 september 2008 ter uitvoering van 
de artikelen 1b en 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 
2008, no. 77) is het laatste landsbesluit dat ter uitvoering van de hierboven omschreven artikelen 
1b, en  8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering, is vastgesteld.   
 
Gelet op het vorenstaande dient thans de voor de jaren 2010 tot en met 2022, reeds 
bekendgemaakte en in de praktijk toegepaste geïndexeerde dagloongrenzen, ook wel aangeduid 
als premie-inkomensgrenzen (ter uitvoering van artikel 1b), wettelijk vastgesteld te worden 
Voor de jaren 2010 tot en met 2013 dienen de premiepercentages (ter uitvoering van 8, zesde en 
zevende lid), bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te worden vastgesteld.  
De premiepercentages zijn evenwel sinds de totstandkoming van het hiervoor genoemde 
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15 september 2008 ter uitvoering van de 
artikelen 1b en 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering tot 1 
februari 2013 niet gewijzigd.  
 
Met totstandkoming van de Landsverordening basisverzekering is per 1 februari 2013 ter 
uitvoering van het gewijzigde zesde lid van artikel 8 van de Landsverordening 
Ziekteverzekering, het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage 
                     
2 P.B. 1966, no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2016, no. 37. 
3 P.B. 2013, no. 3. 
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en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering (P.B. 2013, no. 4) vastgesteld. 
In genoemd landsbesluit is het premiepercentage voor de Landsverordening Ziekteverzekering 
voor de periode van 1 februari 2013 tot aan 1 januari 2014 vastgesteld op: 1,9 en bepaalt dat de 
verdeling van de premie geschiedt tussen de werkgever (1,9) en de werknemer (0,0). 
Als gevolg van het vorenstaande dient het premiepercentage van de Landsverordening 
Ziekteverzekering voor de periode die geldt vanaf 1 januari 2014 bij landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, te worden vastgesteld. Het premiepercentage is evenwel sinds de 
totstandkoming van het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen 
bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering (P.B. 2013, no. 4) niet 
gewijzigd.  
 
Krachtens onderhavig landsbesluit worden de reeds doorgevoerde aanpassingen over de jaren 
2010 tot en met 2022 geformaliseerd. Als gevolg van het vorenstaande zal de formalisering dan 
ook met terugwerkende kracht geschieden.  
Hoewel het verlenen van terugwerkende kracht aan een belastende regeling bezwaarlijk kan zijn, 
wordt in casu vanwege het gegeven dat de werknemers en werkgevers bekend zijn met het feit 
dat de premie-inkomensgrens jaarlijks wordt geïndexeerd en opnieuw vastgesteld, aan het 
onderhavig landsbesluit terugwerkende kracht verleend. Daarnaast kunnen werkgevers en 
werknemers hierop anticiperen, doordat hieraan vooraf voldoende bekendheid is gegeven via 
verschillende communicatiekanalen; genoemd kan worden de website van de Sociale 
Verzekeringsbank van Curaçao en de lokale dagbladen.  
 

1.1 De berekening van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 
 
Voor het vaststellen van de premie-inkomensgrens voor het jaar 2010 is de periode van augustus 
2008 tot en met augustus 2009 de grondslag voor het te bepalen prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie. 
 
De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2008 ten 
opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2009 
bedraagt volgens verkregen informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de reeks 
totale bevolking van de Nederlandse Antillen: 3,6%. 
 
Ten aanzien van Landsverordening Ziekteverzekering stijgt ingaande 10 oktober 2010 het 
dagloon van de werknemer voor wie een 5-daagse werkweek geldt, van “NAf 212,28” naar “NAf 
219,90” en het dagloon van de werknemer voor wie een 6-daagse werkweek geldt van “NAf 
176,90” naar “NAf 183,25”. 
 
De regering acht het gewenst dat één premie-inkomensgrens wordt gehandhaafd voor de 
Landsverordening Ziekteverzekering en de Landsverordening Ongevallenverzekering4. Dit is 
zowel voor de SVB als voor de betrokken werkgevers en werknemers overzichtelijker en 
makkelijker om ermee te werken. 

 

                     
4 P.B. 1966, no. 14. 
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 De handhaving van één premie-inkomensgrens brengt met zich mee dat de bedragen van de 
loongrens voor de ziekte- en ongevallenverzekering per dag en per week onderling moeten 
overeenkomen. Tevens moet 52 keer (zijnde het aantal weken in een jaar) het bedrag per week 
voor de ziekte- en ongevallenverzekering, geregeld in de Landsverordening Ziekteverzekering 
respectievelijk de Landsverordening Ongevallenverzekering vastgestelde loongrens 
overeenkomen met elkaar.  

 
Het toepassen van de hierboven uitgelegde systematiek brengt met zich mee dat bij een 6-
daagse werkweek, het bedrag per week wordt vastgesteld op het bedrag van NAf 1.099,50; dat 
is 6 x NAf 183,25 = NAf 1.099,50. 

Bij een 5-daagse werkweek wordt het bedrag vastgesteld op NAf 1.099,50; dat is  5 x NAf 219,90 
= NAf 1.099,50. Het bedrag per jaar komt uit op 52 x NAf 1.099,50 = NAf 57.174,00.  Het bedrag 
per maand wordt bepaald door het bedrag per jaar, zijnde NAf 57.174,00 te delen door 12. De 
uitkomst hiervan is NAf 4.764,50. 

 
Vervolgens worden de bovengenoemde bedragen gecontroleerd op grond van de in artikel 1 van 
de Landsverordening Ziekteverzekering opgenomen formules. 
 
Schematisch is de loongrens voor de Landsverordening Ziekteverzekering ingaande 10 oktober 
2010 als volgt: 

- per dag (6-daagse werkweek)         NAf     183,25; 
- per dag (5-daagse werkweek)         NAf     219,90; 
- per week                                          NAf  1.099,50; 
- per maand                                        NAf 4.764,50; 
- per jaar     NAf  57.174,00. 
 
Voor het vaststellen van de premie-inkomensgrens voor het jaar 2011 is de periode van augustus 
2009 tot en met augustus 2010 de grondslag voor het te bepalen prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie. 
 
De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2009 ten 
opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2010 
bedraagt volgens verkregen informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek: 2,3%. 
 
Ten aanzien van Landsverordening Ziekteverzekering stijgt per 1 januari 2011 het dagloon van 
de werknemer voor wie een 5-daagse werkweek geldt, van “NAf 219,90” naar “NAf 224,94” en 
het dagloon van de werknemer voor wie een 6-daagse werkweek geldt van “NAf 183,25” naar 
“NAf. 187,45”. 
 
Dezelfde systematiek als hierboven beschreven wordt gebruikt om de volgende loongrens te 
bepalen. 
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Schematisch is de loongrens voor de Landsverordening Ziekteverzekering voor het jaar 2011 als 
volgt: 

- per dag (6-daagse werkweek)         NAf     187,45; 
- per dag (5-daagse werkweek)         NAf     224,94; 
- per week                                          NAf  1.124,70; 
- per maand                                        NAf 4.873,70; 
- per jaar     NAf  58.484,40. 
 
Voor het vaststellen van de premie-inkomensgrens voor het jaar 2012 is de periode van augustus 
2010 tot en met augustus 2011 de grondslag voor het te bepalen prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie. 

 
De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2010 ten 
opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2011 
bedraagt volgens verkregen informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek: 2,0%. 
 
Ten aanzien van Landsverordening Ziekteverzekering stijgt per 1 januari 2012 het dagloon van 
de werknemer voor wie een 5-daagse werkweek geldt, van “NAf 224,94” naar “NAf 229,44” en 
het dagloon van de werknemer voor wie een 6-daagse werkweek geldt van “NAf 187,45” naar 
“NAf 191,20”. 
 
Dezelfde systematiek als hierboven beschreven wordt gebruikt om de volgende loongrens te 
bepalen. 

Schematisch is de loongrens voor de Landsverordening Ziekteverzekering voor het jaar 2012 als 
volgt: 

- per dag (6-daagse werkweek)         NAf     191,20; 
- per dag (5-daagse werkweek)         NAf    229,44; 
- per week                                          NAf  1.147,20; 
- per maand                                        NAf  4.971,20; 
- per jaar     NAf  59.654,40. 
 
Voor het vaststellen van de premie-inkomensgrens voor het jaar 2013 is de periode van augustus 
2011 tot en met augustus 2012 de grondslag voor het te bepalen prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie. 
 
De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2011 ten 
opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2012 
bedraagt volgens verkregen informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek: 3,3%. 
 
Ten aanzien van Landsverordening Ziekteverzekering stijgt per 1 januari 2013 het dagloon van 
de werknemer voor wie een 5-daagse werkweek geldt, van “NAf 229,44” naar “NAf 237,00” en 
het dagloon van de werknemer voor wie een 6-daagse werkweek geldt van “NAf 191,20” naar 
“NAf 197,50”. 
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 Dezelfde systematiek als hierboven beschreven wordt gebruikt om de volgende loongrens te 
bepalen. 

Schematisch is de loongrens voor de Landsverordening Ziekteverzekering voor het jaar 2013 als 
volgt: 
- per dag (6-daagse werkweek)         NAf 197,50; 
- per dag (5-daagse werkweek)         NAf 237,00; 
- per week                                          NAf  1.185,00; 
- per maand              NAf  5.135,00; 
- per jaar     NAf  61.620,00. 
 
Voor het vaststellen van de premie-inkomensgrens voor het jaar 2014 is de periode van augustus 
2012 tot en met augustus 2013 de grondslag voor het te bepalen prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie. 
 
De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2012 ten 
opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2013 
bedraagt volgens verkregen informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek: 2%. 
 
Ten aanzien van Landsverordening Ziekteverzekering stijgt per 1 januari 2014 het dagloon van 
de werknemer voor wie een 5-daagse werkweek geldt, van “NAf 237,00” naar “NAf 241,74” en 
het dagloon van de werknemer voor wie een 6-daagse werkweek geldt van “NAf 197,50” naar 
“NAf 201,45”. 
 
Dezelfde systematiek als hierboven beschreven wordt gebruikt om de volgende loongrens te 
bepalen. 

Schematisch is de loongrens voor de Landsverordening Ziekteverzekering voor het jaar 2014 als 
volgt: 

- per dag (6-daagse werkweek)         NAf     201,45; 
- per dag (5-daagse werkweek)         NAf     241,74; 
- per week                                          NAf  1.208,70; 
- per maand                                        NAf  5.237,70; 
- per jaar     NAf  62.852,40. 
 
Voor het vaststellen van de premie-inkomensgrens voor het jaar 2015 is de periode van augustus 
2013 tot en met augustus 2014 de grondslag voor het te bepalen prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie. 
 
De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2013 ten 
opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2014 
bedraagt volgens verkregen informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek: 2,8%. 
 
Ten aanzien van Landsverordening Ziekteverzekering stijgt per 1 januari 2015 het dagloon van 
de werknemer voor wie een 5-daagse werkweek geldt, van “NAf 241,74” naar “NAf 248,52” en 
het dagloon van de werknemer voor wie een 6-daagse werkweek geldt van “NAf 201,45” naar 
“NAf 207,10”. 
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Dezelfde systematiek als hierboven beschreven wordt gebruikt om de volgende loongrens te 
bepalen. 

Schematisch is de loongrens voor de Landsverordening Ziekteverzekering voor het jaar 2015 als 
volgt: 

- per dag (6-daagse werkweek)         NAf     207,10; 
- per dag (5-daagse werkweek)         NAf    248,52; 
- per week                                          NAf  1.242,60; 
- per maand                                        NAf  5.384,60; 
- per jaar     NAf  64.615,20. 
 
 
Voor het vaststellen van de premie-inkomensgrens voor het jaar 2016 is de periode van augustus 
2014 tot en met augustus 2015 de grondslag voor het te bepalen prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie. 
 
De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2014 ten 
opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2015 
bedraagt volgens verkregen informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek: 0,6%. 
 
Ten aanzien van Landsverordening Ziekteverzekering stijgt per 1 januari 2016 het dagloon van 
de werknemer voor wie een 5-daagse werkweek geldt, van “NAf 248,52” naar “NAf 250,02” en 
het dagloon van de werknemer voor wie een 6-daagse werkweek geldt van “NAf 207,10” naar 
“NAf 208,35”. 
 
Dezelfde systematiek als hierboven beschreven wordt gebruikt om de volgende loongrens te 
bepalen. 

Schematisch is de loongrens voor de Landsverordening Ziekteverzekering voor het jaar 2016 als 
volgt: 

- per dag (6-daagse werkweek)         NAf    208,35; 
- per dag (5-daagse werkweek)         NAf    250,02; 
- per week                                          NAf    1.250,10; 
- per maand                                        NAf    5.417,10; 
- per jaar     NAf    65.005,20. 
 
Voor het vaststellen van de premie-inkomensgrens voor het jaar 2017 is de periode van augustus 
2015 tot en met augustus 2016 de grondslag voor het te bepalen prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie. 
 
De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2015 ten 
opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2016 
bedraagt volgens verkregen informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek: -0,5%. 
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 Ten aanzien van de Landsverordening Ziekteverzekering stijgt het dagloon van de werknemer 
niet voor het jaar 2017. 
 
Voor het vaststellen van de premie-inkomensgrens voor het jaar 2018 is de periode van augustus 
2016 tot en met augustus 2017 de grondslag voor het te bepalen prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie.  

De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2016 ten 
opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2017 
bedraagt volgens verkregen informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek: 0,8%. 

Ten aanzien van Landsverordening Ziekteverzekering stijgt voor het jaar 2018 het dagloon van 
de werknemer voor wie een 5-daagse werkweek geldt, van “NAf 250,02” naar “NAf 252,00” en 
het dagloon van de werknemer voor wie een 6-daagse werkweek geldt van “NAf 208,35” naar 
“NAf 210,00”. 
 
Dezelfde systematiek als hierboven beschreven wordt gebruikt om de volgende loongrens te 
bepalen. Schematisch is de loongrens voor de Landsverordening Ziekteverzekering voor het jaar 
2018 als volgt: 

- per dag (6-daagse werkweek)         NAf 210,00; 
- per dag (5-daagse werkweek)         NAf     252,00; 
- per week                                          NAf   1.260,00; 
- per maand                                        NAf 5.460,00; 
- per jaar     NAf  65.520,00. 
 
 
Voor het vaststellen van de premie-inkomensgrens voor het jaar 2019 is de periode van augustus 
2017 tot en met augustus 2018 de grondslag voor het te bepalen prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie.  
 
De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2017 ten 
opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2018 
bedraagt volgens verkregen informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek: 3,1%. 
 
Ten aanzien van Landsverordening Ziekteverzekering stijgt het dagloon van de werknemer voor 
wie een 5-daagse werkweek geldt, van “NAf 252,00” naar “NAf 259,80” en het dagloon van de 
werknemer voor wie een 6-daagse werkweek geldt van “NAf 210,00” naar “NAf 216,50”. 
 
Schematisch is de loongrens voorde Landsverordening Ziekteverzekering voor het jaar 2019 als 
volgt: 
- per dag (6-daagse werkweek)         NAf     216,50; 
- per dag (5-daagse werkweek)         NAf     259,80; 
- per week                                          NAf  1.299,00; 
- per maand                                       NAf  5.629,00; 
- per jaar     NAf  67.548,00. 
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Voor het vaststellen van de premie-inkomensgrens voor het jaar 2020 is de periode van augustus 
2018 tot en met augustus 2019 de grondslag voor het te bepalen prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie.  
 
De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2018 ten 
opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2019 
bedraagt volgens verkregen informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek: 2,7%. 
 
Ten aanzien van Landsverordening Ziekteverzekering stijgt het dagloon van de werknemer voor 
wie een 5-daagse werkweek geldt, van “NAf 259,80” naar “NAf 266,82” en het dagloon van de 
werknemer voor wie een 6-daagse werkweek geldt van “NAf 216,50” naar “NAf 222,35”. 
 
Schematisch is de loongrens voorde Landsverordening Ziekteverzekering voor het jaar 2020 als 
volgt: 
- per dag (6-daagse werkweek)         NAf     222,35; 
- per dag (5-daagse werkweek)         NAf     266,82; 
- per week                                          NAf  1.334,10; 
- per maand                                       NAf  5.781,10. 
 
Voor het vaststellen van de premie-inkomensgrens voor het jaar 2021 is de periode van augustus 
2019 tot en met augustus 2020 de grondslag voor het te bepalen prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie.  
 
De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2019 ten 
opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2020 
bedraagt volgens verkregen informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek: 2,2%. 
 
Ten aanzien van Landsverordening Ziekteverzekering stijgt het dagloon van de werknemer voor 
wie een 5-daagse werkweek geldt, van “NAf 266,82” naar “NAf 272,64” en het dagloon van de 
werknemer voor wie een 6-daagse werkweek geldt van “NAf 222,35” naar “NAf 227,20”. 
 
Schematisch is de loongrens voorde Landsverordening Ziekteverzekering voor het jaar 2021 als 
volgt: 
- per dag (6-daagse werkweek)         NAf     227,20; 
- per dag (5-daagse werkweek)         NAf     272,64; 
- per week                                          NAf  1.363,20; 
- per maand                                       NAf  5.907,20. 
 
Voor het vaststellen van de premie-inkomensgrens voor het jaar 2022 is de periode van augustus 
2020 tot en met augustus 2021 de grondslag voor het te bepalen prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie.  
 
De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2020 ten 
opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2021 
bedraagt volgens verkregen informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek: 3,9%. 
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 Ten aanzien van Landsverordening Ziekteverzekering stijgt het dagloon van de werknemer voor 
wie een 5-daagse werkweek geldt, van “NAf 272,64” naar “NAf 283,26” en het dagloon van de 
werknemer voor wie een 6-daagse werkweek geldt van “NAf 227,20” naar “NAf 236,05”. 
 
Schematisch is de loongrens voorde Landsverordening Ziekteverzekering voor het jaar 2022 als 
volgt: 
- per dag (6-daagse werkweek)         NAf     236,05; 
- per dag (5-daagse werkweek)         NAf     283,26; 
- per week                                          NAf  1.416,30; 
- per maand                                       NAf  6.137,30. 
 
1.2 Het premiepercentage 
De premiepercentages, bedoeld in artikel 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening 
Ziekteverzekering, evenals de verdeling van de premie tussen werkgever, werknemer en de 
openbare rechtspersoon het land Curaçao krachtens artikel 8, zesde lid, van de 
Landsverordening Ziekteverzekering, zoals deze artikelen luidden voor de inwerkingtreding 
van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten, kunnen jaarlijks bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, worden vastgesteld. De premiepercentages en verdeling van 
de premie zijn vanaf 10 oktober 2010 tot 1 februari 2013 niet veranderd.  
 
Met ingang van 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten 
ingevoerd. In artikel 11.2, onderdeel F, onder c, van de Landsverordening basisverzekering 
ziektekosten werd artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering aangepast, 
waarbij de openbare rechtspersoon het land Curaçao niet meer als contribuant werd aangemerkt. 
De verdeling van de premie zou voortaan geschieden tussen de werkgever en de werknemer. 
Zoals hiervoor aangegeven, heeft de vaststelling van het nieuwe premiepercentage en de 
verdeling hiervan tussen werkgever en werknemer voor het eerst plaatsgevonden bij het 
Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag 
basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering5. Vanaf 1 februari 2013 tot en met het 
jaar 2019 is het premiepercentage en de verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer 
bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering niet aangepast.  
 
Tevens werd in artikel 11.2, onderdeel F, onder d, van de Landsverordening basisverzekering 
ziektekosten opgenomen dat artikel 8, zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering 
vervalt.  
 
2. Financiële gevolgen 
Het onderhavig landsbesluit heeft tot doel de reeds geïndexeerde bedragen over de periode van 
10 oktober 2010 tot 2022, bedoeld in het ontwerp te formaliseren. .  

Het voormelde betreft een schatting. Aangezien niet van tevoren en ook niet achteraf kan worden 
weergegeven om hoeveel verzekerde werknemers het gaat die wel of geen dienstverband in een 
desbetreffend jaar zullen hebben of hebben gehad, is het dan ook moeilijk om een exacte 
berekening te maken inzake de premie-opbrengsten en de uitkeringen sec op basis van 

                     
5  Artikel 8 van het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag 

basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering (P.B. 2013, no. 4). 
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indexering, het zal altijd gebaseerd zijn op een schatting.  
 
Voor het jaar 2010 is van toepassing: 
De 3,6% verhoging van de loongrens per 1 januari 2010 uit hoofde van indexering, brengt naar 
verwachting meer premieopbrengsten op van circa NAf 7,8 miljoen. 
De uitkeringen inzake de Landsverordening Ziekteverzekering zullen als gevolg van deze 
indexering stijgen met naar verwachting circa NAf 8,7 miljoen. 
 
Voor het jaar 2011 is van toepassing: 
De 2,3% verhoging van de loongrens per 1 januari 2011 uit hoofde van indexering, brengt naar 
verwachting meer premieopbrengsten op van circa NAf 4,0 miljoen. 
De uitkeringen inzake de Landsverordening Ziekteverzekering zullen als gevolg van deze 
indexering stijgen met naar verwachting circa NAf 1,2 miljoen. 
 
Voor het jaar 2012 is van toepassing: 
De 2,0% verhoging van de loongrens per 1 januari 2012 uit hoofde van indexering, brengt naar 
verwachting meer premieopbrengsten op van circa NAf 2,9 miljoen. 
De uitkeringen inzake de Landsverordening Ziekteverzekering zullen als gevolg van deze 
indexering stijgen met naar verwachting circa NAf 3,7 miljoen. 
 
Voor het jaar 2013 is van toepassing: 
De 3,3% verhoging van de loongrens per 1 januari 2013 uit hoofde van indexering, brengt naar 
verwachting meer premieopbrengsten op van circa NAf 2,3 miljoen. 
De uitkeringen inzake de Landsverordening Ziekteverzekering zullen als gevolg van deze 
indexering stijgen met naar verwachting circa NAf 5,9 miljoen. 
 
Voor het jaar 2014 is van toepassing: 
De 2% verhoging van de loongrens per 1 januari 2014 uit hoofde van indexering, brengt naar 
verwachting meer premieopbrengsten op van circa NAf 0,3 miljoen. 
De uitkeringen inzake de Landsverordening Ziekteverzekering zullen als gevolg van deze 
indexering stijgen met naar verwachting circa NAf 0,4 miljoen. 
 
Voor het jaar 2015 is van toepassing: 
De 2,8% verhoging van de loongrens per 1 januari 2015 uit hoofde van indexering, brengt naar 
verwachting meer premieopbrengsten op van circa NAf 0,3 miljoen. 
De uitkeringen inzake de Landsverordening Ziekteverzekering zullen als gevolg van deze 
indexering stijgen met naar verwachting circa NAf 0,6 miljoen. 
 
Voor het jaar 2016 is van toepassing: 
De 0,6% verhoging van de loongrens per 1 januari 2016 uit hoofde van indexering, brengt naar 
verwachting meer premieopbrengsten op van circa NAf 0,1 miljoen. 
De uitkeringen inzake de Landsverordening Ziekteverzekering zullen als gevolg van deze 
indexering stijgen met naar verwachting circa NAf 0,1 miljoen. 
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 Voor het jaar 2017 is van toepassing: 
De -0,5% verhoging van de loongrens per 1 januari 2017 brengt naar verwachting geen 
premieopbrengsten op. 
De uitkeringen inzake de Landsverordening Ziekteverzekering zullen als gevolg hiervan niet 
stijgen. 
 
Voor het jaar 2018 is van toepassing: 
De 0,8% verhoging van de loongrens per 1 januari 2018 uit hoofde van indexering, brengt naar 
verwachting meer premieopbrengsten op van circa NAf 0,1 miljoen. 
De uitkeringen inzake de Landsverordening Ziekteverzekering zullen als gevolg van deze 
indexering stijgen met naar verwachting circa NAf 0,2 miljoen. 
 
Voor het jaar 2019 is van toepassing: 
De 3,1% verhoging van de loongrens per 1 januari 2019 uit hoofde van indexering, brengt naar 
verwachting meer premieopbrengsten op van circa NAf 0,3 miljoen. 
De uitkeringen inzake de Landsverordening Ziekteverzekering zullen als gevolg van deze 
indexering stijgen met naar verwachting circa NAf 0,7 miljoen. 
 
Voor het jaar 2020 is van toepassing: 
De 2,7% verhoging van de loongrens per 1 januari 2020 uit hoofde van indexering, brengt naar 
verwachting meer premieopbrengsten op van circa NAf 0,3 miljoen. 
De uitkeringen inzake de Landsverordening Ziekteverzekering zullen als gevolg van deze 
indexering stijgen met naar verwachting circa NAf 0,6 miljoen. 
 
Voor het jaar 2021 is van toepassing: 
De 2,2% verhoging van de loongrens per 1 januari 2021 uit hoofde van indexering, brengt naar 
verwachting meer premieopbrengsten op van circa NAf 0,2 miljoen. 
De uitkeringen inzake de Landsverordening Ziekteverzekering zullen als gevolg van deze 
indexering stijgen met naar verwachting circa NAf 0,4 miljoen. 
 
Voor het jaar 2022 is van toepassing: 
De 3,9% verhoging van de loongrens per 1 januari 2022 uit hoofde van indexering, brengt naar 
verwachting meer premieopbrengsten op van circa NAf 0,2 miljoen. 
De uitkeringen inzake de Landsverordening Ziekteverzekering zullen als gevolg van deze 
indexering stijgen met naar verwachting circa NAf 0,8 miljoen. 
 
3. Advies van de Raad van Advies 
Op 1 februari 2022 heeft de Raad van Advies, hierna de Raad, advies (RvA no. RA/02-22-LB) 
uitgebracht.  

De Raad adviseert de regering (pagina 2) in het belang van de efficiëntie, maar vooral in het 
belang van de rechtszekerheid om in het ontwerp ook het premiepercentage en de premie-
inkomensgrens voor de jaren 2020, 2021 en 2022 vast te stellen. 
De regering heeft hieraan gevolg gegeven. 
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De Raad adviseert de regering (pagina 2) de nota van toelichting aan te passen door ook voor de 
periode 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2018 een weergave te geven van de financiële 
gevolgen die bedoelde verhoging van de premie-inkomensgrens op de betrokkenen gehad heeft. 
De regering heeft hieraan gevolg gegeven.  
 
Overige opmerkingen van de Raad ten aanzien van het ontwerp en de opmerkingen, zoals 
verwerkt in de bijlage bij het advies van de Raad (pagina 4), zijn verwerkt in het ontwerp.  
 
 

De Minister van Sociale Ontwikkeling,  
Arbeid en Welzijn, 

R.D. LARMONIE-CECILIA 
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