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Voorwoord
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Het  Bestuur  van  het  Uitvoeringsorgaan  Basiszorg  (UO  Basiszorg)  presenteert  met  dit 

document de jaarverslagen van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en Zorgvoorzieningenfonds 

over de periode oktober 2014 tot en met 31 december 2015. 

De  verslagperiode  wordt  gekenmerkt  als  de  startperiode  van  de  uitvoering  van  de  Wet 

Nationale Basiszorgverzekering door het UO Basiszorg. Daarbij ging het om het ontwikkelen 

van processen en procedures voor de werking van de Wet en tegelijkertijd het waarborgen 

van een adequate uitvoering. Verder is getracht een goede modus van samenwerking en een 

werkbare interactie te vinden met alle relevante actoren en direct belanghebbenden. 

Er zijn diverse informatiesessies geweest voor instanties alsook via de media om de 

samenleving te informeren. 

Voor het Bestuur was het ook belangrijk om de structuur van de organisatie goed op te zetten,

zodat  een goede basis  kon worden gecreëerd voor  het  UO Basiszorg  voor  de  uitvoering  van 

haar  taken.  Ondanks  de  uitdagingen  die  het  UO  Basiszorg  heeft  mogen  doorstaan  bij  de 

uitvoering  van  deze  voor  Suriname  geheel  nieuwe  wet,  is  het  Bestuur  trots  op  wat  in  deze 

verslagperiode is gerealiseerd. Dit is bewerkstelligd met veel flexibiliteit en ondersteuning van 

diverse stakeholders. 

De controle  op de jaarrekeningen van het  UO Basiszorg en het  Zorgvoorzieningenfonds is 

door het accountantskantoor Lutchman en Co. geschiedt. Doordat het SZF tot op heden geen 

opgave heeft gedaan of de drie procent afdracht heeft gestort in het Zorgvoorzieningenfonds 

ten  behoeve  van  haar  deelnemers  die  bij  haar  als  “zorgverzekeraar”  zijn  aangesloten,  is  de 

accountant nog niet in staat de controle af te ronden en een verklaring bij de jaarrekeningen 

te  verstrekken.  Dit  vanwege  het  feit  dat  de  getrouwheid  van  het  vermogen  en  het  daarbij 

behorend  resultaat  onvoldoende  is.  Indien  er  een  uitspraak  komt  over  de  drie  procent 

afdracht door het SZF waardoor er een materiele verandering komt in het vermogen, kan de 

accountant de controle verklaring verstrekken. 



Namens, 

Het Bestuur Uitvoeringsorgaan Basiszorg 
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We moeten opmerken, dat de reorganisatie binnen de gezondheidszorg nog een lange weg 

heeft  te  gaan,  maar  met  deze  Wet  is  alvast  een  serieuze  aanvang  daartoe  gemaakt.  Als 

Bestuur zijn  wij  ervan overtuigd,  dat  met  de  wil  en ondersteuning van alle  stakeholders, 

betaalbare, kwalitatieve en toegankelijke zorg voor iedere burger in Suriname uiteindelijk 

beschikbaar zal zijn. 

Een  bijzonder  woord  van  dank  gaat  uit  naar  de  ex-Vicepresident  Robert  Ameerali,  de 

verzekeringsmaatschappijen en dienstverleners. Gezamenlijk hebben zij zich ingezet om de 

start bij de uitvoering van de Wet zo vlot mogelijk te laten verlopen. Voorts is bijgedragen 

aan het realiseren van een van de belangrijkste doelstellingen van de Wet namelijk, dat elke

ingezetene zich via een verzekering gegarandeerd weet van kwalitatief goede basiszorg. 



A news article discusses current or recent news of either general interest 

(i.e. daily newspapers) or of a specific topic (i.e. political or trade news 

magazines, club newsletters, or technology news websites). 
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I. Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg

1 Wet Nationale Basiszorgverzekering artikel 15 lid 1 
2 Wet Nationale Basiszorgverzekering artikel 7 lid 10 
3 Wet Nationale Basiszorgverzekering artikel 5 

1

2
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Het  Uitvoeringsorgaan  Basiszorg  is  met  de  inwerkingtreding  van  de  Wet  Nationale 
Basiszorgverzekering  op 9 oktober 2014 ingesteld en is belast met de uitvoering van 
deze Wet. Het UO Basiszorg bestaat uit een bestuur en een directie. Het bestuur houdt 
onder andere toezicht op de uitvoering van de taken van de directie. 
De taken van het UO Basiszorg zijn conform artikel 15.1 onder meer: 

• Registratie en controle; 
• Het verzamelen en analyseren van data; 
• Consumentenbehartiging; 
• Voorlichting en bewustwording over alle zaken m.b.t. deze Wet; 
• Het ondersteunen van de Zorgraad. 

Verder  is  het  UO  Basiszorg  ook  belast  met  het  uitvoeren  van  de  vermogenstoets  bij 
onvermogenden,  die  een  verzoek  doen  om  in  aanmerking  te  komen  voor  premie 
subsidie van de overheid. Het beheer van het Zorgvoorzieningenfonds behoort ook tot 
een van de taken van het UO Basiszorg. Het UO Basiszorg heeft voor haar exploitatie de 
beschikking over vijfendertig (35)  procent van de gestorte drie (3)  procent premie ten 
behoeve van het Zorgvoorzieningenfonds. 



Wet Nationale Basiszorgverzekering 
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 4 Wet Nationale Basiszorgverzekering artikel 7 lid 1 
 5 Wet Nationale Basiszorgverzekering bijlage 1 
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De Wet Nationale Basiszorgverzekering maakt samen met de Wet Algemeen Pensioen en 
de Wet Minimum uurloon deel uit van het Nationaal Sociaal Zekerheidsstelsel. Deze drie 
sociale  wetten zijn goedgekeurd door De Nationale  Assemblee op 29 augustus  2014.  De 
Wet Nationale Basiszorgverzekering (Wet BZV) is in werking getreden op 9 oktober 2014. 
Met  de  Wet  Nationale  Basiszorgverzekering  wordt  een  wettelijke  verzekeringsplicht 
ingevoerd voor alle ingezetenen van Suriname. Het uitgangspunt is, dat iedere ingezetene 
verzekerd  moet  zijn  en  de  verschuldigde  premie  moet  betalen.  De  verplichte 
basiszorgverzekering is geen doel op zich, maar een middel om door schaalvergroting en 
solidariteit, optimale zorg voor alle ingezetenen te realiseren. 

Om het premie-inkomen te maximaliseren, het risico over de hele populatie te spreiden 
en de zorg beter te kunnen sturen op kwaliteit en doelmatigheid is het van belang om de 
kring  van  de  uniform  verzekerden  zo  groot  mogelijk  te  maken.  Hierdoor  wordt  de 
bevolking  zich  bewuster  van  het  feit,  dat  zorg  een  basisvoorziening  is  waarvoor  moet 
worden betaald en waarvoor men zich moet verzekeren. 

Uitgangspunten van de wet BZV 
• De Regering is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg. 
• Iedere ingezetene is verantwoordelijk voor de financiering van de kosten van zijn 
persoonlijke gezondheidszorg. 

Kenmerken van de wet BZV 
• Het is een verplichte basisverzekering voor iedere ingezetene. 
• Iedereen is premie verschuldigd. 
• De wet kent een acceptatieplicht voor de zorgverzekeraar. 
• De wet geeft recht op basiszorgvoorzieningen. 
• De wet voorziet in financieringsmogelijkheden. 

In  de  Wet  BZV  zijn  maximale  premiebedragen   opgenomen  die  maandelijks  betaald 
moeten worden voor de basiszorgverzekering. Vanaf het moment van de afdracht van de 
verschuldigde premiebetaling, waardoor de zorgverzekering tot stand komt, is het risico 
verbonden aan het  verstrekken van zorg  gedekt.  Dat  wil  zeggen dat  door  het  verzekerd 
risico  de  deelnemer  aanspraak  maakt  op  toegang  tot  de  basiszorgvoorzieningen   als 
omschreven in de wet BZV zonder enige extra betaling. Gemaakte kosten worden door de 
basiszorgverzekering gedekt. 



Werkgevers, Werknemers en Zelfstandigen  / Zorgverzekeraars en Dienstverleners 

Bijzondere bepalingen 
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De Wet BZV is een raamwet die de mogelijkheid biedt om de nadere uitvoering te regelen 
middels uitvoeringsbesluiten. Hierdoor is een mogelijkheid gecreëerd om, afhankelijk van 
het  beleid  van  de  Regering,  specifieke  regelgeving  vast  te  leggen  voor  de  zorgsector  en 
daardoor  de  reeds  lang  benodigde  ordening  te  brengen.  Transparantie  van  alle 
stakeholders is van belang om daadwerkelijk te kunnen voldoen en te waarborgen, dat het 
gezondheidszorgbudget  de  zorgvraag  afdoende  kan  dekken.  Hiervoor  is  het  dringend 
noodzakelijk een balans te vinden tussen: 

a. Betaalbaarheid en financieringsbehoefte van zorgverleners. 
b. Vergoeding voor zorgverleners en de kwaliteit en kwantiteit van hun zorgaanbod 
c. Zorgbehoefte en geleverde zorg (kwantiteit en kwaliteit) 

Verder  kan  worden  opgemerkt,  dat  in  de  memorie  van  toelichting  de  Regering  heeft 
aangegeven, dat met de invoering van deze wet nog niet alle knelpunten in de zorg zijn 
weggewerkt.  De  regering  heeft  het  echter  van  groot  belang  gevonden,  om  alvast  de 
invoering  van  de  verplichte  basiszorgverzekering  ter  hand  te  nemen  en  gedurende  de 
uitvoering verder te werken aan de verdere oplossingsmodellen. Het uitstellen totdat alle 
problemen zijn opgelost, vond de Regering ongewenst. 

De  Wet  BZV  voorziet  in  zowel  rechten  als  plichten  voor  werkgevers,  werknemers, 
zelfstandigen, zorgverzekeraars en dienstverleners. 
Zo  is  bijvoorbeeld  iedere  werkgever  verplicht  om  voor  zijn  werknemer  een 
basiszorgverzekering  af  te  sluiten;  en  afspraken  te  maken  over  de  inhouding  van  de 
premie. 
In geval van een dienstbetrekking betaalt de werkgever vijftig (50) procent van de premie 
en de werknemer maximaal vijftig (50) procent. 
De werknemer heeft de plicht erop toe te zien dat deze regels worden nageleefd. 

De dienstverlener bijvoorbeeld is verplicht om ten minste alle diensten die door de 
basiszorgverzekering zijn gedekt aan de verzekerde te verlenen c.q. aan te bieden. 

In  de  wet  is  een  bijzondere  bepaling  opgenomen,  die  de  Regering  in  staat  stelt  om  te 
bepalen voor welke categorieën of groepen zij de premie betaalt. Hierbij zijn er duidelijke 
criteria vastgesteld,  waarbij  voor een bepaalde tijd de overheid de verantwoordelijkheid 
van de premiebetaling overneemt voor deze categorieën of groepen. 
Deze categorieën zijn: 
• Groep 0-16 jaar 
• Groep 60 plussers 
• Studenten 17-25 jaar 
• Overige onvermogenden tussen 17-59 jaar (na vermogenstoets).   
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9 Wet Nationale Basiszorgverzekering artikel 17 
10 Wet Nationale Basiszorgverzekering artikel 13 lid 1 en 2 
11 Wet Nationale Basiszorgverzekering artikel 20 
12 Wet Nationale Basiszorgverzekering artikel 19 
13 Wet Nationale Basiszorgverzekering artikel 14 lid 4, 5 en 6 
14 Wet Nationale Basiszorgverzekering artikel 16 lid 1 
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Om toezicht te houden op de naleving van de wet is de Zorgraad ingesteld. Indien de 
Zorgraad constateert, dat de regels zijn overtreden, heeft zij de keuze uit verschillende 
wettelijke  handhavingsinstrumenten. Deze  moeten  verder  worden  uitgewerkt  in 
uitvoeringsbesluiten. 

De Zorgraad organiseert ten minste twee maal per jaar een openbare vergadering waarin 
het  gevoerde  beleid  omtrent  de  zorgsector  wordt  besproken  .  Voor  deze  vergadering 
worden onder meer uitgenodigd de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel van de Raad van 
Ministers  en  de  belanghebbenden.  De  directeuren  van  het  Ministerie  van 
Volksgezondheid en van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg wonen ambtshalve 
deze  vergaderingen  bij.  Het  budget  van  de  Zorgraad  wordt  ook  opgenomen  in  de 
begroting van het UO Basiszorg. 

De  Zorgraad  is  tevens  een  adviesorgaan  naar  de  Regering  toe  en  kan  gevraagd  en 
ongevraagd advies geven omtrent alle zaken de zorg rakende. 
Bij geschillen tussen consumenten, zorgverzekeraars en zorgverleners treedt de Zorgraad 
als instantie op waar bezwaar kan worden aangetekend. In gevallen waarbij de uitvoering 
van  de  wet  voor  een  deelnemer  onder  meer  leidt  tot  uitkomsten  die  niet  in 
overeenstemming zijn met de strekking van de Wet Nationale Basiszorgverzekering, is de
Zorgraad  bevoegd  een  voorlopige  voorziening  te  treffen  voor  onvoorziene  gevallen  of 
ongewenste effecten. 



Het Zorgvoorzieningenfonds 
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De  Regering  vond  het  noodzakelijk  om  een  voorziening  te  treffen  voor  de  financiële 
consequenties die niet door de basiszorgverzekering worden gedekt, door het instellen van 
een Zorgvoorzieningenfonds.  Deze  is  inwerking getreden middels  het  vastleggen van de 
nadere regels in het Staatsbesluit van 30 juni 2015 no. 82. De regering heeft er bewust voor 
gekozen het fonds bij een erkende bankinstelling onder te brengen om onnodige risico’s te 
vermijden. Via een openbare aanbesteding is  de VCB Bank aangesteld als administrateur 
van het Fonds. De financiering van het fonds vindt onder meer plaats door storting in het 
fonds door de zorgverzekeraars van drie procent van de maandelijkse premie van iedere 
deelnemer / verzekerde. De beschikbare middelen in het Fonds komen hierdoor weer de 
verzekerde ten goede en stelt hen in staat om op een relatief betaalbare en simpele manier 
de meerkosten van de aan hen geleverde zorg te kunnen bekostigen. 

De VCB Bank verstrekt de aangevraagde lening tegen een rente van twee (2) procent per 
jaar.  Dit  percentage  is  zo  laag  mogelijk  gehouden  om  de  deelnemer  niet  verder  in 
financiële  problemen  te  brengen.  Mede  om  die  reden  is  besloten,  dat  de  maximale 
aflossing  niet  meer  dan  tien  (10)  procent  van  het  inkomen  van  de  deelnemer  mag
bedragen.  De  bankinstelling  is  verantwoordelijk  voor  de  inning,  de  aflossingen  en  de 
daarbij behorende administratie. Ook deelnemers die door omstandigheden een premie- 
achterstand hebben opgebouwd, kunnen in aanmerking komen voor een lening uit het 
fonds. 



II. Directie
De directie had voor dit verslagjaar algemene uitgangspunten geformuleerd ten behoeve 
van de uitvoering van haar taken:

De directie heeft zich in deze verslagperiode gericht op:

Uitgevoerde activiteiten

A.
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Het op een verantwoorde manier uitvoering geven aan de Wet BZV met behulp van de 
voor het UO Basiszorg beschikbare financiële, materiële en immateriële middelen en 
daarbij mede ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot zorg; 
De  actoren  in  de  samenleving  bewust  te  maken  van  het  hebben  van  een 
basiszorgverzekering; 
De samenleving en andere belanghebbenden blijvend te informeren over het gevoerde 
en het te voeren beleid; 

De voorlichting naar de samenleving op gang brengen met de bedoeling zoveel 
mogelijk ingezetenen bewust te maken zich te verzekeren; 
Het opstellen van een activiteitenplan voor een richtige uitvoering; 
Het  inrichten  van  de  administratie  zowel  administratief  als  financieel  middels 
automatisering;  
Het afspreken en vastleggen van gestructureerd werkoverleg met actoren; 
Het nauwgezet volgen van ontwikkelingen binnen de sector en waar nodig actief 
ondersteuning bieden.   

De  voorlichting  naar  de  samenleving  toe  was  vanuit  de  overheid  gestart  vóór  de 
inwerking  treding  van  de  Wet  BZV.  Na  het  instellen  van  het  bestuur  van  het  UO 
Basiszorg  heeft  dit  orgaan  de  voorlichting  overgenomen  en  onder  eigen  beheer 
gecontinueerd in 2015. De voorlichtingscampagne opgestart door de Regering stond 
bekend als “Aksi Mi” en “Sociaal Zekerheidsstelsel” en werd gevoerd via TV, Radio, 
Krant, Billboards, Website en Facebook. 

De  informatie  was  in  meerdere  talen  te  zien  en  te  horen.  Het  UO  Basiszorg  heeft  ook 
enkele  presentaties  gehouden  voor  werkgevers  en  werknemers  organisaties  en  andere 
belangengroepen die de behoefte daartoe hebben aangegeven. Ook tijdens trainingen met 
het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is  breedvoerig ingegaan op de wet, 
zodat de medewerkers in staat zijn om de juiste informatie te verstrekken aan hun klanten. 

De  combinatie  van  wet-  en  regelgeving  en  voorlichting  heeft  vermoedelijk  de 
bewustwording gestimuleerd en heeft geresulteerd in meer verzekerden in 2015. In 
onderstaande  tabellen  is  een  overzicht  gegeven  van  het  verloop  van  het  aantal 
verzekerden van oktober 2014 tot en met december 2015. 

Bij  de inwerkingtreding van de Wet BZV op 9 oktober 2014 was het  aantal  verzekerden 
395.000. Per eind december 2015 was het totaal aantal verzekerden in Suriname  413.000. 



Totaal aantal verzekerden in geheel Suriname 
oktober 2014 – december 2015 

Tabel 1:

Totaal aantal verzekerden t.o.v. de totale 
bevolking oktober 2014 – december 2015 

Tabel 2:
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In  vergelijking  met  de  totale  bevolking  van  Suriname  van  541.000  (Bron:  ABS 
Census  2012)   kan  worden  gesteld,  dat  in  oktober  2014  het  totaal  aantal 
verzekerden drieenzeventig (73%) procent van het aantal ingezetenen bedroeg. In 
het  jaar  2015  is  een toename merkbaar  van drie  (3%)  procent  tot  een totaal  van 
zesenzeventig (76%) procent van het aantal ingezetenen in Suriname.



Totaal aantal verzekerden naar leeftijdsgroep 
per 31 december 2015 

Tabel 3:

Totaal aantal verzekerden naar geslacht per 31 
december 2015 

Tabel 4:
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In  de  tabel  hieronder  is  een  weergave  van  het  aantal  verzekerden  naar 
leeftijdsgroep in percentages gebaseerd op het totaal aantal verzekerden in 
Suriname van 413.000 per eind december 2015.



Totaal aantal verzekerden naar district per 31 
december 2015 

Tabel 5:

Totaal aantal verzekerden naar 
verzekeringsmaatschappij per 31 december 2015 

Tabel 6:
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C.

D.
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In  dit  verslagjaar  is  veel  aandacht  besteed  aan  het  uitzetten  van  het  beleid  en  het 
opstellen  van  een  activiteitenplan.  Verder  zijn  o.a.  het  Huishoudelijk  Reglement, 
directiereglement,  begrotingen  voor  2015  en  2016,  protocol  met 
verzekeringsmaatschappijen en andere procedures voorbereid en opgesteld. Voor het 
UO Basiszorg als nieuwe organisatie waren er heel wat uitdagingen, maar de focus is 
en blijft op het dienstbaar zijn aan de gemeenschap. Het is dan ook verwachtbaar dat 
het UO Basiszorg pas in 2016 dit plan afgerond zal hebben. 

In  de  planning  was  een  goede  huisvesting  heel  erg  belangrijk.  In  2015  zijn  stappen 
ondernomen  voor  de  verhuizing  van  het  UO  Basiszorg  vanuit  het  tijdelijke 
onderkomen aan de  Eduard Brumastraat  52  naar  een ruimer  kantoor,  waardoor  er 
meer personeel  kon worden aangetrokken.  In dat  kader zijn er  ook aanschaffingen 
gedaan om de werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten en het kantoor op 
een  degelijke  manier  in  te  richten.  De  verhuizing  heeft  in  februari  2016 
plaatsgevonden. 

Administratief 
Ook  het  inrichten  van  het  orgaan  zowel  administratief  als  financieel  was  en  is  nog 
steeds een grote uitdaging. Vanwege de taak van dataverzameling en analyse is het van 
groot belang dat er een gedegen automatisering aanwezig is om de beschikbare data te 
verwerken.  De  Regering  was  reeds  begonnen  met  dataverzameling  middels  een 
basiszorgprogramma, die vervolgens ook is gebruikt door het UO Basiszorg. Intussen 
bestond de behoefte om dit programma uit te breiden en zijn ook de voorbereidingen 
daartoe getroffen. 

Financieel 
Het accountantskantoor Lutchman & Co en een administratiekantoor zullen worden 
ingezet om het UO Basiszorg te begeleiden bij het toepassen van de juiste procedures, 
zodat er sprake kan zijn van een verantwoord beheer van de financiële en materiele 
middelen.  De  unieke  financieringswijze  van  het  UO  Basiszorg  -  met  name  de 
belangrijke input van verzekeringsmaatschappijen- vergt daarbij bijzondere aandacht. 
De  jaarrekening  2015  UO  Basiszorg  is  gecontroleerd  door  accountantskantoor 
Lutchman  &  Co.  In  een  volgende  paragraaf  worden  de  ‘Staat  van  Baten  en  Lasten, 
Balans, en toelichting op de jaarrekening weergegeven. 

Het  UO  Basiszorg  heeft  in  het  jaar  2015  een  nauwe  samenwerking  gehad  met  het 
Kabinet van de Vicepresident dat het UO Basiszorg heeft ondersteund in de opstartfase 
ter  uitvoering  van de  Wet  BZV.  In  dat  kader  is  er  regelmatig  overleg  geweest  met  de
Onderraad  Sociaal  Zekerheidsstelsel,  verzekeringsmaatschappijen,  dienstverleners, 
werkgevers en werknemers organisaties. Vele van deze overlegmomenten zijn ook in 
samenwerking met de Zorgraad geweest. Tijdens deze overlegmomenten is steeds de 
uitvoering van de Wet BZV aan de orde gekomen, zodat alle actoren actief betrokken 
waren  bij  de  uitvoering  om  deze  goed  te  laten  verlopen  in  het  belang  van  alle 
verzekerden.  



E.

F.

G.
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Het UO Basiszorg is het hele jaar door beschikbaar geweest voor alle actoren en heeft 
daar  waar  nodig  actief  ondersteuning  geboden.  De  ontwikkelingen  waren  voor  alle 
actoren nieuw, waarbij aanpassingen voor de ene gemakkelijker verliepen dan voor de 
andere actoren. 
Het  UO  Basiszorg  heeft  intensief  ondersteuning  gegeven  aan  het  Ministerie  van 
Sociale  Zaken  en  Volkshuisvesting  bij  het  afhandelen  van  de  aanvragen  van 
onvermogenden,  zodat  financieel  zwakke  burgers  verzekerd  konden  zijn  van  zorg 
indien nodig.  Er is gewerkt naar een meer gestructureerde aanpak, om zo het bestand 
van  overheidsverzekerden  op  te  schonen.Voor  het  UO  Basiszorg  is  de 
klachtenafhandeling  van  groot  belang  om  zo  de  belangen  van  de  verzekerden  te 
behartigen.  Hierdoor  heeft  UO  Basiszorg  de  ontwikkelingen  kunnen  bijhouden  en 
bespreekbaar  gemaakt  met  het  doel  het  beleid  van  zowel  de  Regering,  de 
zorgverzekeraars, SZF en andere actoren te helpen aanscherpen. 

Het  UO  Basiszorg  heeft  zich  ook  georienteerd  op  de  situatie  van  het  Sociaal 
Zekerheidsstelsel binnen de Caricom. In dat kader zijn er ook gesprekken gevoerd en 
presentaties  gehouden  voor  een  team  i.v.m.  labor  information  systeem  in  februari 
2015 en een team van de CSME unit in het kader van de toepassing van de Caricom 
Social Security agreement oktober 2015. Het is namelijk noodzakelijk dat de nationale 
regels in lijn zijn met de bepalingen van de Caricom. 

Samenwerking met de Zorgraad 
De Zorgraad heeft waar nodig de noodzakelijke adviezen gegeven aan de Regering. Zij 
heeft  in  het  kader  van  haar  toezichthoudende  taak  geparticipeerd  met  het  UO 
Basiszorg  aan  bijeenkomsten  met  de  Onderraad  Sociaal  Zekerheidsstelsel, 
zorgverzekeraars en dienstverleners. 

De directeur UO Basiszorg heeft geparticipeerd in de wekelijkse vergaderingen van de 
Zorgraad.  Dit  heeft  tot  nu  toe  goed  gewerkt  voor  beide  organen.  De  directeur 
functioneert meer als een tussenpersoon tussen beide organen, omdat zij leiding geeft 
aan de uitvoering. 

Verder  heeft  de  Zorgraad  in  2015  gewerkt  aan  het  opstellen  van  twee 
uitvoeringsbesluiten die nadere regels vaststellen voor het handhaven van de wet. Het 
blijkt  steeds  weer  dat  deze  staatsbesluiten  heel  erg  belangrijk  zijn  om  te  kunnen 
optreden tegen instanties of personen die zich niet aan de wettelijke regels houden. 

Zoals bij wet vastgesteld heeft de Zorgraad twee (2) openbare vergaderingen gehouden 
in  de  maanden  februari  en  augustus  2015.  Daarbij  waren  diverse  belanghebbenden 
aanwezig, die hun aandachtspunten naar voren brachten. Van het UO Basiszorg heeft 
de  Zorgraad  ondersteuning  gekregen  in  het  panel  alsook  bij  de  organisatie  van  het 
geheel.  



Uitdagingen
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Het UO Basiszorg heeft in het verslagjaar vele uitdagingen gekend, die zowel een positieve 
als negatieve werking hebben gehad op de uitvoering van haar taken. 
De uitdagingen en zorgpunten die van grote invloed zijn geweest op het functioneren zijn 
onder meer: 

Opstartfase  van het  orgaan heeft  veel  tijd  in  beslag  genomen om op een juiste  manier 
invulling te geven aan haar taken. 
De financiële middelen waren niet aanwezig om volledig zelfstandig te functioneren. De 
gelden  zijn  pas  later  in  het  jaar  nl.  in  augustus  2015  beschikbaar  gesteld.  Met 
uitzondering van een klein bedrag gestort door Self Reliance in maart 2015. 
De  Regeringswisseling  in  augustus  2015  heeft  gezorgd  voor  vele  aanpassingen  in  het 
beleid  van  het  UO  Basiszorg  en  het  beleid  van  de  zorgsector  in  zijn  algemeenheid. 
Enkele  gemaakte  afspraken  binnen  de  zorgsector  zijn  terzijde  geschoven. 
Aanpassingsproblemen  vanuit  de  samenleving:  burgers  en  overige  belanghebbenden 
vonden het in sommige gevallen moeilijk om zich aan te passen aan de nieuwe regels en 
procedures. 
De problemen rond de juridische status van Staats Zorgverzekering N.V. en het SZF en 
de  vertraagde  besluitvorming  m.b.t..  de  verplichte  storting  van  de  drie  (3) procent  (%) 
premie ten behoeve van haar deelnemers/verzekerden in het Zorgvoorzieningenfonds. 
De onduidelijkheid die bij sommige patiëntengroepen bestaat m.b.t.. het aandeel dat de 
overheid financiert en hun eigen bijdrage. In het bijzonder geldt dit voor de nierdialyse- 
en kankerpatiënten.
Gebrek aan standaardisatie  en uniformiteit  voor garantieformulieren,  dekking van het 
basiszorgpakket,  procedures,  betalingstermijnen  en  tarieven  voor  dienstverleners. 
Relatief  dure  medicamentenvoorziening  met  een  ingewikkelde  procedure  voor 
importeurs.  De  medicamenten  uit  de  nationale  geneesmiddelenklapper  zijn  niet  altijd 
voorradig. 
Gebrek  aan  financiële  middelen  bij  de  overheid  die  daardoor  de  premie  subsidie  van 
onvermogenden niet tijdig betaalt aan verzekeringsmaatschappijen waardoor er onrust 
in zorgland ontstaat. 



III. Zorgvoorzieningenfonds

De gestorte drie (3) procent premie wordt als volgt onderverdeeld: 

1. Vijfenzestig (65) procent ten behoeve van de leningen uit het Fonds. 
2. Vijfendertig (35) procent ten behoeve van de exploitatie van UO Basiszorg.  

Leningen uit het Fonds zijn bestemd voor de financiering van: 

a. de meerkosten van de basiszorgverzekering; 
b. zorgkosten voortvloeiende uit artikel 7 lid 8 Wet BZV; 
c. bijzondere voorzieningen ten behoeve van de publieke gezondheidszorg. 
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In de Wet BZV is vastgelegd dat het Zorgvoorzieningenfonds valt onder het beheer van het 
UO Basiszorg en dat dit fonds moet worden ondergebracht bij een erkende bankinstelling, 
die leningen verstrekt tegen twee (2) procent rente per jaar. 

Het  Staatsbesluit  “Instelling Zorgvoorzieningenfonds”  zoals  in  de  Wet  BZV voorzien,  is 
per 30 juni 2015 afgekondigd (SB 2015 no. 82). Aan de hand van dit staatsbesluit heeft het 
UO  Basiszorg  een  aanbesteding  gehouden  onder  de  banken  d.d.  22  juli  2015,  die  een 
voorstel moesten indienen om de administratie van dit Fonds te beheren. Op basis van de 
ingediende  offertes  is  de  gunning  toegewezen  aan  de  Stichting  Volkskredietbank.  De 
overeenkomst is getekend op d.d. 7 oktober 2015. 

Gelijktijdig  met  het  inzetten  van  de  aanbestedingsprocedure  is  het  UO  Basiszorg  gestart 
met het schrijven van het reglement voor het Zorgvoorzieningenfonds dat in oktober 2015 
is  afgerond.  In  het  reglement  zijn  de  procedures  en  de  voorwaarden  opgenomen  om  in 
aanmerking te komen voor een lening uit dit fonds. 

De verzekeringsmaatschappijen die  aan deelnemers/verzekerden een zorgverzekering 
aanbieden hebben de verplichting om drie (3)  procent van de premie te storten in het 
Zorgvoorzieningenfonds. 
Hierdoor  hebben  deelnemers/verzekerden  van  de  verzekeringsmaatschappijen  de 
gelegenheid  om  te  lenen  uit  het  fonds  voor  de  betaling  van  de  kosten  die  de 
basiszorgverzekering te boven gaan. Voor het UO Basiszorg was het een grote uitdaging
om financiële uitgaven te doen vanwege de minimale beschikbaarheid van middelen nl. 
de vijfendertig (35) procent ten behoeve van de exploitatie van het UO Basiszorg. 
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De verzekeringsmaatschappijen Assuria, Self Reliance en Parsasco hebben voor een groot 
deel de drie (3) procent premie over 2015 gestort na de tweede helft van 2015. Daarvan is 
reeds vijfenzestig (65) procent gereserveerd in het Zorgvoorzieningenfonds en vijfendertig 
(35) procent is gegaan voor de exploitatie van het UO Basiszorg. De rest van de stortingen 
hoopt het UO Basiszorg in 2016 te ontvangen. 

De leiding van SZF / Staats Zorgverzekering N.V. is van mening, dat de Wet BZV niet op 
deze  instanties  van  toepassing  is  en  derhalve  niet  aan  de  stortingsplicht  van  drie  (3) 
procent premie kan voldoen. Het UO Basiszorg is in dit verslagjaar bezig geweest met SZF 
/ Staats Zorgverzekering N.V. om tot overeenstemming te komen in het belang van alle bij 
hun aangesloten deelnemers / verzekerden, waardoor de ongelijke behandeling voor een 
groot  aantal  burgers  in  ons  land  kan  worden  vermeden.  Kortom,  deze  deelnemers  / 
verzekerden  hebben  door  de  Wet  BZV  het  recht  om  gebruik  te  kunnen  maken  van  het 
Zorgvoorzieningenfonds,  waarbij  drie  (3)  procent  van  hun  premie  als  deelnemer/ 
verzekerde wordt gestort in het Fonds. 

Vanwege  deze  ontwikkeling  zijn  de  verschuldigde  bedragen  van  SZF  /  Staats 
Zorgverzekering N.V. vooralsnog niet meegenomen in de deze jaarrekening. In het belang 
van  elke  deelnemer  zullen  de  besprekingen  om  te  geraken  tot  een  oplossing  in  2016 
worden voortgezet. 

De jaarrekening 2015 Zorgvoorzieningenfonds is gecontroleerd door accountantskantoor 
Lutchman  &  Co.  In  een  volgende  paragraaf  worden  de  ‘Staat  van  Baten  en  Lasten, 
Balans, en toelichting op de jaarrekening weergegeven. 

Zoals in het voorwoord aangegeven zal de accountant een controle verklaring verstrekken 
zodra  er  een  uitspraak  is  over  de  drie  procent  afdracht  van  het  SZF,  waardoor  er  een 
materiële verandering komt in het vermogen van het Zorgvoorzieningen Fonds.  



IV. Organisatie
Bestuur UO Basiszorg 

• Siegmien Staphorst 
• Satcha Jabbar 
• Louise Bemmel 
• Rita Henry 
• Rachel Perri 
• Rebekka Brown-Kortram 
• Pradeepkoemar Soekhlal 

De dames S. Staphorst en S. Jabbar fungeren respectievelijk als voorzitter en 
ondervoorzitter. 

De Zorgraad 

De leden van de Zorgraad waren geinstalleerd in de speciale vergadering van 10 november
2014 en die zijn:  

• Jack Uden 
• Paul Wong 
• Glynis Darmohoetomo-Tjon Eng Soe     
• Claudette Hiwat 
• Judith Valpoort-Vrede 
• Anjanie Ganput 
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Per missive zijn ingaande 6 november 2014 de leden van het Bestuur UO Basiszorg en de 
Zorgraad geïnstalleerd. De leden van het UO Basiszorg die op 10 november 2014 in een 
speciale vergadering door de Vicepresident R. Ameerali zijn geinstalleerd waren:  

Per  1  juni 2015  is  R.  Perri  aangesteld  als  Directeur  van  het  UO  Basiszorg  en  is  daarbij 
uitgetreden als Bestuurslid. Aan de Onderraad is een schrijven gestuurd d.d. 12 november 
2015  met  het  verzoek  te  voorzien  in  de  ontstane  vacature.  Aan  het  einde  van  de 
verslagperiode was geen invulling hieraan gegeven. 

Het bestuur UO Basiszorg heeft wekelijks vergaderingen gehouden ter uitvoering van haar 
wettelijk opgelegde taken. 

Mevrouw  A.  Ganput  en  dhr.  P.  Wong  fungeren  respectievelijk  als  voorzitter  en 
ondervoorzitter. 
De Zorgraad heeft wekelijks vergaderingen gehouden ter uitvoering van haar wettelijk 
opgelegde taken. 



Directie en Personeel 
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Per 1 juni 2015 trad in dienst van het UO Basiszorg: Mw. Drs. Rachel Perri in de functie van 
directeur. Mw. Jennifer Mijnals BSc. werd met ingang van 1 september 2015 aangetrokken 
in de functie van senior administratieve medewerker. 
Om de werkdruk gedeeltelijk te helpen opvangen zijn er vijf medewerkers vallende onder 
het  Ministerie  van  Binnenlandse  Zaken  ter  ondersteuning  uitgeleend  aan  het  UO 
Basiszorg. Deze zijn: 

• Melvin Leysner - adminstratief medewerker en Voorlichting 
• Djoemarlan Kasanmoesdiran - ICT manager 
• Winston Pengel - administratief medewerker en ICT 
• Romeo Daniels - administratief medewerker en ICT 
• Chris Nojodimedjo - administratief medewerker en ICT 



V. Jaarrekening 
UO Basiszorg
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Uitvoeringsorgaan Basiszorg 

 

 

J2015-1851/2 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

 

 2015 

 SRD 
ACTIVA  

  

Materiële vaste activa 149.339 

  

Rekening-courant Zorgvoorzieningenfonds 431.326 

  

Transitorische activa 656 

  

Liquide middelen 2.434.265 
  

 3.015.586 

  

PASSIVA  

  

Eigen vermogen 2.932.800 

  

Kortlopende schulden 82.786 
  

 3.015.586 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 9 OKTOBER 2014 TOT EN MET  

31 DECEMBER 2015 

 

  2015 

  SRD 

BATEN   

   

Bijdrage Zorgvoorzieningenfonds  3.175.218 

   

LASTEN    

Personeelskosten 26.453  

Huisvestingskosten 3.870  

Algemene kosten 211.788  

Afschrijvingen 307  

  242.418 
   

RESULTAAT  2.932.800 
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Ondervoorzitter 
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(aantreden 1 december 2017) 

Lid 
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Lid 

  

De heer P. Soekhlal 

Lid 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015 

 

ALGEMEEN 

 

Oprichting en doel 

Bij de inwerkingtreding van de Wet van 9 september 2014, houdende regels over de invoering van een 

basiszorgverzekering (Wet Nationale Basiszorgverzekering), is het Uitvoeringsorgaan Basiszorg ingesteld, 

dat belast is met de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze wet. Het Uitvoeringsorgaan is een 

rechtspersoon en is gevestigd te Paramaribo. 

 

De taken van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg zijn onder meer: 

a. registratie en controle; 

b. het verzamelen en analyseren van data; 

c. voorlichting en bewustwording over alle zaken de wet rakende; 

d. het ondersteunen van de zorgraad. 

 

Verslagperiode 

Het boekjaar van het uitvoeringsorgaan Basiszorg is gelijk aan het kalenderjaar met dien verstande dat de 

eerste verslagperiode een verlengd boekjaar betreft, dat loopt van 9 oktober 2014 tot en met 31 december 

2015. 

 

Relatie Uitvoeringsorgaan Basiszorg en Zorgvoorzieningenfonds 

In de Wet BZV is vastgelegd dat het Zorgvoorzieningenfonds valt onder het beheer van het UO Basiszorg 

en dat dit fonds moet worden ondergebracht bij een erkende bankinstelling, die leningen verstrekt tegen 

twee (2) procent rente per jaar. 

De gestorte drie (3) procent premie wordt als volgt onderverdeeld: 

1. Vijfenzestig (65) procent ten behoeve van de leningen uit het Fonds en de beheerskosten daarvan. 

2. Vijfendertig (35) procent ten behoeve van de exploitatie van UO Basiszorg.  

Het Staatsbesluit “Instelling Zorgvoorzieningenfonds” zoals in de Wet BZV voorzien, is per 30 juni 2015 

afgekondigd (SB 2015 no. 82). Aan de hand van dit staatsbesluit heeft het UO Basiszorg een aanbesteding 

gehouden onder de banken d.d. 22 juli 2015, die een voorstel moesten indienen om de administratie van dit 

Fonds uit te voeren. Op basis van de ingediende offertes is de gunning toegewezen aan de Stichting 

Volkscredietbank. De overeenkomst is getekend op 7 oktober 2015. 

 

Gelijktijdig met het inzetten van de aanbestedingsprocedure is het UO Basiszorg gestart met het schrijven 

van het reglement voor het Zorgvoorzieningenfonds dat in oktober 2015 is afgerond. In het reglement zijn 

de procedures en de voorwaarden opgenomen om in aanmerking te komen voor een lening uit dit fonds. 

Leningen uit het Fonds zijn bestemd voor de financiering van: 

a. de meerkosten van de basiszorgverzekering; 

b. zorgkosten voortvloeiende uit artikel 7 lid 8 Wet BZV; 

c. bijzondere voorzieningen ten behoeve van de publieke gezondheidszorg. 

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen alsmede statutaire directieleden, andere 

sleutelfunctionarissen in de leiding van het uitvoeringsorgaan Basiszorg en nauwe verwanten worden 

aangemerkt als verbonden partij. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor 

zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan word toegelicht de aard en de 

omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Met het 

Zorgvoorzieningenfonds bestaat er rekening-courantverhouding. Over het uitstaande saldo van de 

rekening-courantverhouding wordt geen rente berekend. 

 

  



Uitvoeringsorgaan Basiszorg 
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Bestuur en Directie 

 

Bestuur 

Het bestuur is per 9 oktober tot en met 31 december 2015 als volgt samengesteld: 

Mevrouw S. Staphorst   : Voorzitter 

Mevrouw drs. S. Jabbar  : Ondervoorzitter 

Mevrouw drs. L. Bemmel   : Lid 

Mevrouw mr. R. Henry MICL   : Lid 

Mevrouw R. Brown-Kortram  MPA, BSc : Lid 

De heer P. Soekhlal    : Lid 

 

Directie 

De directie is als volgt samengesteld: 

Mevrouw drs. R. Perri : Directeur 

 

 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING  

 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

Aangezien het jaar 2015 het eerste jaar is waarover verslag wordt gedaan, zijn er geen vergelijkende cijfers 

voor 2015.  

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 

Algemeen 

Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa, waaronder transportmiddelen, inventaris, computers, randapparatuur & software 

zijn gewaardeerd op aanschafwaarde waarbij, lineaire afschrijvingen in mindering zijn gebracht op basis 

van de geschatte economische levensduur. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.  

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Overige activa en passiva 

Overige activa en passiva zijn in de balans gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Functionele en rapporteringsvaluta 

De jaarrekening is opgesteld in Surinaamse dollars (SRD) zijnde zowel de functionele als de 

rapporteringsvaluta van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg.  

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de leiding oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 

verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

  



Uitvoeringsorgaan Basiszorg 
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Grondslagen voor resultaatbepaling 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming 

van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 

waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden 

in aanmerking genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

 

Materiële vaste activa  

 

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: 

 

 Aanschaf- 

waarde 

ult. 2014 

 Investe-

ringen 

2015 

  

Afschrijving 

 Boek- 

 waarde 

ult. 2015    t/m 2014  2015  

 SRD  SRD  SRD  SRD  SRD 

Inventaris -  68.283  -  307  67.976 

Computers en randapparatuur -  21.927  -  -  21.927 

Transportmiddelen -  59.436  -  -  59.436 

 -  149.646  -  307  149.339 

 

De jaarlijks toegepaste afschrijvingspercentages zijn als volgt: 

- inventaris : 33,3% 

- computers en randapparatuur : 33,3% 

- transportmiddelen (restwaarde van SRD 1.000) : 20% 

 

Rekening-courant Zorgvoorzieningenfonds 

 

Dit betreft de financiële verhouding met het Zorgvoorzieningenfonds. Over het uitstaand saldo wordt geen 

rente berekend.  

 

Transitorische activa 2015 

 SRD 

Onderhoudscontract BDS 656 

 656 

 

Liquide middelen 2015 

 SRD 

Kas 1.153 

Finabank N.V. (SRD) 2.433.112 

 2.434.265 

 

Eigen vermogen 2015 

 SRD 

Algemene reserve - 

Resultaat verslagjaar 2.932.800 

Saldo 31 december 2.932.800 
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Kortlopende schulden 
 
De specificatie is als volgt: 2015 

 SRD 
Algemeen Pensioenfonds 20.639 
Accountantskosten 22.680 
Vergoeding bestuur 17.921 
Consultants 10.146 
Af te dragen loonbelasting en premie AOV 2.973 
Business & Data Solutions 3.970 
Af te dragen pensioenpremie 532 
Terugstorting verkeerde stortingen 3.642 
Overige 283 

 82.786 

 
Niet in de balans opgenomen rechten  
 
Zoals onder Baten als grondslag is verantwoord wordt het Uitvoeringsorgaan Basiszorg (UO) gefinancieerd 
op basis van de Wet Nationale Basiszorgverzekering 2014 (WNB). Er bestaan divergerende standpunten 
tussen het UO en de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) ten aanzien van de positie van SZF na 
inwerkingtreding van de WNB en de daarmee samenhangende plicht van de zorgverzekeraar tot het doen 
van stortingen in het Zorgvoorzieningenfonds (ZVF) ex artikel 5 lid 2 WNB. Daardoor kunnen zowel de 
volledigheid van de baten van het ZVF niet worden vastgesteld als ook niet de volledigheid van de baten 
van het Uitvoeringsorgaan zoals verantwoord ten gunste van de staat van baten en lasten. 
 
Het Bestuur van het UO alsmede de Zorgraad hebben het geschil voorgelegd aan de regering. Per de datum 
van het uitbrengen van de jaarrekening is er nog geen standpunt door de regering ingenomen. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Baten 

Conform Artikel 5 lid 1 van de Wet van 9 september 2014, houdende regels over de invoering van een 

basiszorgverzekering (Wet Nationale Basiszorgverzekering) heeft de regering bij Staatsbesluit een 

revolverend Zorgvoorzieningenfonds opgericht. Conform het Staatsbesluit artikel 2 lid 5 van 30 juni 2015 

wordt maximaal vijf en dertig procent van de stortingen in het fonds bestemd voor de exploitatie van het 

Uitvoeringsorgaan. 
 
Lasten 
 
Personeelskosten 2015 

 SRD 
Salarissen 19.442 
Toelagen 6.745 
Pensioenpremie 266 

 26.453 

 
Huisvestingskosten  
Huren 3.000 
Onderhoud en reparatie gebouw 870 

 3.870 

 
Algemene kosten  
Bestuursvergoeding Zorgraad 48.499 
Bestuursvergoeding bestuur 48.219 
Kantoorbenodigdheden 5.579 
Diensten derden 32.139 
Administratiekosten 4.040 
Honorarium professionele dienstverleners 22.680 
Telefoon 1.300 
Representatiekosten 6.957 
Advertentie en reclame 14.367 
Hosting 17.210 
Trainingen en bijeenkomsten 9.788 
Onderhoud en reparatie inventaris 649 
Overige 361 

 211.788 

  
Afschrijvingen  
Inventarissen 307 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan het Bestuur en de Directie van 

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg 

Paramaribo 

 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 2015 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2015 van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg (“de rechtspersoon”) te Paramaribo, 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg per 31 december 2015 en van het resultaat over de periode 

9 oktober 2014 tot en met 31 december 2015 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen 

voor financiële verslaggeving. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2015; 

2. de staat van baten en lasten over de periode 9 oktober 2014 tot en met 31 december 2015; 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de door onze beroepsorganisatie 

uitgevaardigde controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

 

Benadrukking van een aangelegenheid 

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel “Niet in de balans opgenomen rechten” in de toelichting van de 

jaarrekening, waarin gewezen wordt op het geschil tussen het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en de Stichting 

Staatsziekenfonds inzake de Wet Nationale Basiszorgverzekering 2014. Ons oordeel is niet aangepast als 

gevolg van deze aangelegenheid. 
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van de Directie en het Bestuur voor de jaarrekening 

De Directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. In dit kader is de 

Directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de Directie noodzakelijk acht om het 

opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Directie afwegen of de rechtspersoon in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de 

Directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de Directie het 

voornemen heeft om de rechtspersoon te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is. 

 

De Directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

rechtspersoon haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 

van de rechtspersoon.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing 

en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de door onze beroepsorganisatie 

uitgevaardigde controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit: 

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 

de interne beheersing; 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

entiteit; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Directie en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 
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- het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden 

zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de rechtspersoon haar bedrijfsactiviteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 

aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 

onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een rechtspersoon haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Wij bevestigen tevens aan de met governance belaste personen dat wij de relevante ethische voorschriften 

over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met hen over alle relaties en andere zaken 

die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende 

maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 

 

Paramaribo, 12 december 2018 

 

Lutchman & Co 

 

Namens deze 

was getekend D. de Keyzer, certificerend accountant 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

 

 2015 

 SRD 
ACTIVA  

  

Beleggingen 2.500.000 

  

Vorderingen 3.053.129 

  

Transitorische activa 10.685 

  

Liquide middelen 775.013 

 6.338.827 

  

PASSIVA  

  

Eigen vermogen 5.894.925 

  

Rekening-courant Uitvoeringsorgaan Basiszorg 431.326 

  

Kortlopende schulden 12.576 
  

 6.338.827 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur  Directie 

Mevrouw drs. S. Jabbar  

Voorzitter 

 Mevrouw drs. R. Perri 

Directeur 

De heer M. Lie A Young MSMEM  

(aantreden 1 maart 2017) 

Ondervoorzitter 

  

Mevrouw drs. L. Bemmel 

Lid 

  

Mevrouw mr. J. Simson MPA  

(aantreden 1 december 2017) 

Lid 

  

Mevrouw R. Brown-Kortram MPA, BSc 

Lid 

  

De heer P. Soekhlal 

Lid 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 9 OKTOBER 2014 TOT EN MET 

31 DECEMBER 2015 

 

 2015 

 SRD 

BATEN  

  

Storting Zorgverzekeraars 9.072.052 

Opbrengst beleggingen 10.685 

 9.082.737 

  

LASTEN   

Exploitatiekosten Uitvoeringsorgaan Basiszorg 3.175.218 

Algemene kosten 12.594 

 3.187.812 
  

RESULTAAT 5.894.925 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur  Directie 

Mevrouw drs. S. Jabbar  

Voorzitter 

 Mevrouw drs. R. Perri 

Directeur 

De heer M. Lie A Young MSMEM  

(aantreden 1 maart 2017) 

Ondervoorzitter 

  

Mevrouw drs. L. Bemmel 

Lid 

  

Mevrouw mr. J. Simson MPA  

(aantreden 1 december 2017) 

Lid 

  

Mevrouw R. Brown-Kortram MPA, BSc 

Lid 

  

De heer P. Soekhlal 

Lid 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015 

 

ALGEMEEN 

 

Oprichting en doel 

Bij de inwerkingtreding van de Wet van 9 september 2014, houdende regels over de invoering van een 

basiszorgverzekering (Wet Nationale Basiszorgverzekering), is het Zorgvoorzieningenfonds ingesteld 

(ZVF), dat belast is met de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze wet. Het 

Zorgvoorzieningenfonds is een rechtspersoon en is gevestigd te Paramaribo. 

 

De taken van het Zorgvoorzieningenfonds zijn onder meer: 

a. door middel van het verstrekken van leningen tegen lage rente de meerkosten van de 

basiszorgverzekering te financieren; 

b. financiële middelen beschikbaar te stellen voor bijzondere voorzieningen ten behoeve van de publieke 

gezondheidszorg. 

 

Verslagperiode 

Het boekjaar van de UO/ZVF is gelijk aan het kalenderjaar met dien verstande dat de eerste verslagperiode 

een verlengd boekjaar betreft, dat loopt van 9 oktober 2014 tot en met 31 december 2015. 
 

Relatie Zorgvoorzieningenfonds en Stichting Volkscrediet Bank 

In de Wet BZV is vastgelegd dat het Zorgvoorzieningenfonds valt onder het beheer van het UO Basiszorg 

en dat dit fonds moet worden ondergebracht bij een erkende bankinstelling, die leningen verstrekt tegen 

twee (2) procent rente per jaar. 

De gestorte drie (3) procent premie wordt als volgt onderverdeeld: 

1. Vijfenzestig (65) procent ten behoeve van de leningen uit het Fonds en de beheerskosten daarvan. 

2. Vijfendertig (35) procent ten behoeve van de exploitatie van UO Basiszorg.  

Het Staatsbesluit “Instelling Zorgvoorzieningenfonds” zoals in de Wet BZV voorzien, is per 30 juni 2015 

afgekondigd (SB 2015 no. 82). Aan de hand van dit staatsbesluit heeft het UO Basiszorg een aanbesteding 

gehouden onder de banken d.d. 22 juli 2015, die een voorstel moesten indienen om de administratie van dit 

Fonds uit te voeren. Op basis van de ingediende offertes is de gunning toegewezen aan de Stichting 

Volkscredietbank. De overeenkomst is getekend op 7 oktober 2015. 

 

Gelijktijdig met het inzetten van de aanbestedingsprocedure is het UO Basiszorg gestart met het schrijven 

van het reglement voor het Zorgvoorzieningenfonds dat in oktober 2015 is afgerond. In het reglement zijn 

de procedures en de voorwaarden opgenomen om in aanmerking te komen voor een lening uit dit fonds. 

Leningen uit het Fonds zijn bestemd voor de financiering van: 

a. de meerkosten van de basiszorgverzekering; 

b. zorgkosten voortvloeiende uit artikel 7 lid 8 Wet BZV; 

c. bijzondere voorzieningen ten behoeve van de publieke gezondheidszorg. 
 

Verbonden partijen  

Het bestuur van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg (UO) heeft q.q. het beheer over het 

Zorgvoorzieningenfonds en kunnen tezamen beleidsbepalende invloed uitoefenen. UO kan worden 

aangemerkt als zogenaamde verbonden partij. Ook sleutelfunctionarissen in de leiding van het 

Zorgvoorzieningenfonds en nauwe verwanten worden aangemerkt als verbonden partijen. Transacties van 

betekenis met verbonden partijen worden conform de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving in de jaarrekening toegelicht voor zover deze van materieel belang worden geacht en/of 

anders dan onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Met UO bestaat er een rekening-

courantverhouding. Over het uitstaande saldo van de rekening-courantverhouding wordt geen rente 

berekend.  
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Bestuur en Directie 

 

Bestuur 

Het bestuur is per 31 december 2015 als volgt samengesteld: 

Mevrouw S. Staphorst   : Voorzitter 

Mevrouw drs. S. Jabbar  : Ondervoorzitter 

Mevrouw drs. L. Bemmel   : Lid 

Mevrouw mr. R. Henry MICL   : Lid 

Mevrouw R. Brown-Kortram  MPA, BSc : Lid 

De heer P. Soekhlal    : Lid 

 

Directie 

De directie is als volgt samengesteld: 

Mevrouw drs. R. Perri : Directeur 

 

 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING  

 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

Aangezien het jaar 2015 het eerste jaar is waarover verslag wordt gedaan, zijn er geen vergelijkende cijfers 

voor 2015.  
 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 

Algemeen 

Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Vorderingen 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde voor zover nodig onder aftrek van een 

noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis 

van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Overige activa en passiva 

Overige activa en passiva zijn in de balans gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Functionele en rapporteringsvaluta 

De jaarrekening is opgesteld in Surinaamse dollars (SRD) zijnde zowel de functionele als de 

rapporteringsvaluta van Zorgvoorzieningenfonds.  

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de leiding oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 

verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
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Grondslagen voor resultaatbepaling 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming 

van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 

waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden 

in aanmerking genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Beleggingsopbrengsten worden ten gunste van het resultaat gebracht in de periode waarin de stortingen 

door de Zorgverzekeraars hebben plaatsgevonden.  

 

De Exploitatiekosten Uitvoeringsorgaan Basiszorg worden ten laste van de staat van baten en lasten 

gebracht in de periode waarop zij betrekking hebben.  
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

 

Beleggingen 

 

Termijndeposito’s 

De termijndeposito is een belegging van SRD 2.500.000 onder het depositonummer 1222.1.3301 bij de 

Volkscredietbank N.V. met een looptijd van 5 jaar, tegen 12 % per jaar, ingegaan per 18 december 2015 

vervallende op 18 december 2020. De rente afrekening voor dit deposito geschiedt telkens na het verstrijken 

van een periode van een jaar. 

 

De post is als volgt samengesteld: 2015 

 SRD 

Termijndeposito Surinaamse Volkscredietbank N.V. 2.500.000 

 2.500.000 

 

Vorderingen 

 

De vorderingen zijn als volgt samengesteld: 2015 

 SRD 

Verzekeringsmaatschappij Parsasco N.V. 263.272 

Verzekeringsmaatschappij Assuria N.V. 641.596 

Verzekeringsmaatschappij Self Reliance N.V. 2.148.261 

 3.053.129 

 

Liquide middelen 2015 

 SRD 

Surinaamse Volkscreditbank N.V. (SRD) 775.013 

 775.013 

 

Transitorische activa 

 

Deze post heeft betrekking op de nog te ontvangen rente op de termijndeposito over de laatste periode van 

2015. 

 

 2015 

 SRD 

Nog te ontvangen interest termijndeposito 10.685 

 10.685 
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Eigen vermogen 2015 

 SRD 

Algemene reserve - 

Resultaat boekjaar 5.894.925 

Saldo 31 december 5.894.925 

 

Rekening-courant Uitvoeringsorgaan Basiszorg 
 
Dit betreft de financiële verhouding met het Uitvoeringsorgaan Basiszorg. Over het uitstaand saldo wordt 
geen rente berekend.  

 

Kortlopende schulden 2015 

 SRD 

Administratiekosten 3.500 

Accountantskosten 9.072 

Overige 4 

 12.576 

 
Niet in de balans opgenomen rechten 
 
Zoals onder Baten als grondslag is verantwoord, wordt het Zorgvoorzieningenfonds (ZVF) gefinancieerd 
op basis van de Wet Nationale Basiszorgverzekering 2014 (WNB). Er bestaan divergerende standpunten 
tussen het UO en Stichting Staatsziekenfonds (SZF) ten aanzien van de positie van SZF na inwerktreding 
van de WNB en de daarmee samenhangende plicht van de zorgverzekeraar tot het doen van stortingen in 
het Zorgvoorzieningenfonds (ZVF) ex artikel 5 lid 2 WNB. Daardoor kunnen zowel de volledigheid van 
de baten van het ZVF niet worden vastgesteld als ook niet de volledigheid van de exploitatiekosten 
Uitvoeringsorgaan Basiszorg zoals verantwoord ten gunste van de staat van baten en lasten. 
 
Het Bestuur van het UO alsmede de Zorgraad hebben het geschil voorgelegd aan de regering. Per de datum 
van het uitbrengen van de jaarrekening is er geen standpunt door de regering ingenomen. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

Baten 

 

Conform Artikel 5 lid 1 van de Wet van 9 september 2014, houdende regels over de invoering van een 

basiszorgverzekering (Wet Nationale Basiszorgverzekering) heeft de regering bij Staatsbesluit een 

revolverend Zorgvoorzieningenfonds opgericht. De financiering van het fonds vindt onder meer plaats door 

storting door de zorgverzekeraar van drie procent van de maximale maandelijkse premie van iedere 

deelnemer met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 5 (Artikel 5 lid 2 van de Wet). 

 

Storting Zorgverzekeraars 2015 

 SRD 

Verzekeringsmaatschappij Parsasco N.V. 263.272 

Verzekeringsmaatschappij Assuria N.V. 1.991.596 

Verzekeringsmaatschappij Self Reliance N.V. 6.817.184 

 9.072.052 

 

Lasten 

 

Exploitatiekosten Uitvoeringsorgaan Basiszorg 

Conform het Staatsbesluit artikel 2 lid 5 van 30 juni 2015 wordt maximaal vijf en dertig procent van de 

stortingen in het fonds bestemd voor de exploitatie van het Uitvoeringsorgaan. 

 

Algemene kosten 2015 

 SRD 

Administratiekosten 3.500 

Accountantskosten 9.072 

Overige 22 

 12.594 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan het Bestuur en de Directie van 

Zorgvoorzieningenfonds 

Paramaribo 

 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 2015 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2015 van het Zorgvoorzieningenfonds (“de rechtspersoon”) te Paramaribo, 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van de rechtspersoon per 31 december 2015 en van het resultaat over de priode 9 oktober 2014 

tot en met 31 december 2015 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2015; 

2. de staat van baten lasten over de priode 9 oktober 2014 tot en met 31 december 2015; 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de door onze beroepsorganisatie 

uitgevaardigde controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van het Zorgvoorzieningenfonds zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

 

Benadrukking van een aangelegenheid 

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel “Niet in de balans opgenomen rechten” in de toelichting van de 

jaarrekening, waarin gewezen wordt op het geschil tussen het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en de Stichting 

Staatsziekenfonds inzake de Wet Nationale Basiszorgverzekering 2014. Ons oordeel is niet aangepast als 

gevolg van deze aangelegenheid. 
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van de Directie en het Bestuur voor de jaarrekening 

De Directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. In dit kader is de 

Directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de Directie noodzakelijk acht om het 

opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Directie afwegen of het fonds in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de 

Directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de Directie het 

voornemen heeft om het fonds te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. 

 

De Directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het 

fonds haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 

van het fonds. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de door onze beroepsorganisatie 

uitgevaardigde controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit: 

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de entiteit; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Directie en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 
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- het vaststellen dat de door de Directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de rechtspersoon haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 

wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 

is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat de rechtspersoon haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Wij bevestigen tevens aan de met governance belaste personen dat wij de relevante ethische voorschriften 

over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met hen over alle relaties en andere zaken 

die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende 

maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 

 

Paramaribo, 12 december 2018 

 

Lutchman & Co 

 

Namens deze 

was getekend D. de Keyzer AA, certificerend accountant 

 

 



VII. Vooruitzichten 2016
1.  Automatisering: basiszorgprogramma 

Prioriteit voor dit orgaan is een goed functionerend automatiseringsprogramma. De 
interne  en  externe  data  van  diverse  stakeholders  is  in  dit  verband  van  zeer  groot 
belang. Hierdoor zal het UO Basiszorg in staat zijn om data te analyseren zodat het 
beleid  op  de  praktijk  kan  worden  afgestemd.  Uitbreiding  van  het  reeds  bestaande 
programma is dringend vereist. 

2.  Goede samenwerkingen 
Vanwege de centrale rol die het UO Basiszorg inneemt zal zij ernaar toe werken om de 
samenwerking met de diverse actoren te intensiveren, gericht op het belang van een 
adequate basiszorgverzekering van alle ingezetenen. 

3.  Voorlichting 
In het komend jaar zal de voorlichting meer gericht zijn op het bestaan van het UO 
Basiszorg  en  de  rol  die  zij  vervult  binnen  de  Wet  BZV.  Er  zal  hiervoor  een 
voorlichtingsplan worden opgesteld, waarbij het UO Basiszorg zichtbaarder gemaakt 
zal worden. 

4.  Huisvesting en personeel 
Vanwege de behoefte aan een eigen kantoorruimte zal het UO Basiszorg in het eerste 
kwartaal 2016 verhuizen naar een nieuwe locatie. 
Het ligt verder in de bedoeling om een efficiënt beheer van menskracht en middelen 
toe te passen. Naarmate de activiteiten van het UO Basiszorg zich meer uitbreiden, zal 
ook de behoefte aan meer menskracht toenemen. De noodzaak voor het aantrekken 
van  een  management  assistent  en  twee  administratieve  medewerkers  t.b.v. 
bijvoorbeeld de balie is zeer evident. 

5.  Criteria voor categorieën of groepen
Het  is  van  groot  belang  om  in  samenspraak  met  Ministerie  van  Sociale  Zaken  en 
Volkshuisvesting goede procedures vast te leggen voor het afhandelen van aanvragen 
van burgers om in aanmerking te komen voor een basiszorgverzekering betaald door 
de overheid. Om deze reden en vanwege de zware economische situatie waarin ons 
land en haar burgers zullen verkeren in 2016, zal er ruime aandacht besteed worden 
aan dit vraagstuk. 
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