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Voorwoord 
 
Het Bestuur van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg (UO Basiszorg) presenteert met dit document 
haar derde jaarverslag dus nu over de periode 01 januari tot en met 31 december 2017.  
 
De afgelopen verslagperiode wordt gekenmerkt door het verder uitvoering geven van de Wet 
Nationale Basiszorgverzekering door het UO Basiszorg. De ervaring opgedaan de afgelopen 
twee jaren heeft gezorgd voor een goede modus van samenwerking en een werkbare interactie 
met alle relevante actoren en direct belanghebbenden. Daarbij zeggen wij niet dat de 
uitdagingen er niet waren. Voornamelijk de koersinflatie heeft een zware wissel getrokken op 
de financiering in zorgland, wat doorwerkt op de verzekerden. 
 
Voor het bestuur was het belangrijk om, ondanks de uitdagingen die het UO Basiszorg heeft 
moeten doorstaan bij de uitvoering van deze wet, zich te richten op de taken en 
verantwoordelijkheden van het UO Basiszorg naar de samenleving toe. Met de nodige 
ondersteuning van diverse stakeholders is het bestuur trots op wat zij het afgelopen jaar heeft 
bereikt. 
 
Voorts is bijgedragen aan het realiseren van één van de belangrijkste doelstellingen van de wet, 
namelijk dat elke ingezetene is verzekerd, de premie betaald en daardoor toegang heeft tot 
kwalitatief goede basiszorg. 
 
De controle op de jaarrekeningen van het Zorgvoorzieningenfonds en het UO Basiszorg is door 
het accountantskantoor Lutchman en Co. verricht en heeft de goedkeurende controle verklaring 
afgegeven. Het SZF heeft tot op heden geen opgave gedaan noch de drie procent afdracht 
gestort in het Zorgvoorzieningenfonds ten behoeve van haar deelnemers die bij haar als 
“zorgverzekeraar” zijn aangesloten. Dit heeft tot gevolg dat de getrouwheid van het vermogen 
en het daarbij behorend resultaat in gedrang komt. Dit probleem is meerdere malen voorgelegd 
aan de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel die een uitspraak moet doen over de drie procent 
afdracht door het SZF. Het bestuur UO vond het niet langer verantwoord om te blijven wachten 
op een uitspraak van de Onderraad omtrent SZF en heeft de accountant gevraagd de 
goedkeurende verklaring te verstrekken, welke is ontvangen van de accountant. 
 
Als bestuur zullen wij onze bijdrage blijven leveren dat elke ingezetene volledig gebruik kan 
maken van haar rechten en toegang heeft tot betaalbare en kwalitatief goede zorg in Suriname.  
 
 
Namens, 
Het Bestuur Uitvoeringsorgaan Basiszorg 
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I. Het  Uitvoeringsorgaan Basiszorg 
 
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 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 de taken van het UO Basiszorg. Voor 
haar exploitatie heeft het UO Basiszorg de beschikking over vijfendertig procent (35%) van de 
gestorte drie procent (3%) premie die ten behoeve van het Zorgvoorzieningenfonds wordt 
afgedragen door de zorgverzekeraars. 
 
 
 
Zorgraad 
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 mag als adviesorgaan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Regering 
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 leidt tot uitkomsten die niet in overeenstemming zijn met de strekking 
van de Wet BZV, is de Zorgraad bevoegd een voorlopige voorziening te treffen.  
 
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 
overige 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 is opgenomen in de begroting van het UO Basiszorg. 
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Het Zorgvoorzieningenfonds 
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 VCB Bank is namens het UO Basiszorg 
aangesteld als administrateur van het Fonds. 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. 
 
De financiering van het fonds vindt ondermeer 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 lening wordt verstrekt tegen een rente van 
twee procent (2%)  per jaar. 
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II. Directie 
 
De directie heeft in deze verslagperiode de focus gecontinueerd op: 

a. Het zoveel mogelijk registreren van verzekerden in het land en van de mogelijkheid 
gebruikmaken om de data te verzamelen en te analyseren.  

b. De voorlichting naar de samenleving op gang brengen met de bedoeling zoveel 
mogelijk ingezetenen bewust te maken van het belang van een basiszorgverzekering; 

c. Het inrichten van de administratie middels automatisering;  

d. Het behartigen van de belangen van de consument in het kader van de 
basiszorgverzekering; 

e. Het nauwgezet volgen van ontwikkelingen binnen de sector en waar nodig actief 
ondersteuning bieden.   

 

Uitgevoerde activiteiten 

A. Registratie verzekerden / dataverzameling 

De beschikbaarheid van het uitgebreide basiszorgprogramma stelt het UO Basiszorg vanaf april 
2017 in staat om alle verzekerden en onverzekerden in Suriname te registreren en te 
controleren. De registratie geschiedt door de informatie die wordt verstrekt door de 
zorgverzekeraars aan het UO Basiszorg. 
Een positief gevolg is, dat het UO Basiszorg met de minimale beschikbare data enkele basis 
statistieken kan maken. 
Door middel van automatisering zal het UO Basiszorg ernaar toe werken om meer informatie te 
verzamelen en rapportages produceren over o.a. actieve verzekerden overheid en particulier, 
onverzekerden, dubbel verzekerden, werkgevers, distrikten, ressorten, leeftijd, verzekeraar etc. 
Maar ook rapportages over de premie ontvangsten om de drie procent premie afdracht te 
kunnen vaststellen zijn ingebouwd. 

In december zijn we gestart om de bedrijven te matchen met de werknemers zoals we volgens 
opgave van de zorgverzekeraars hebben ontvangen. 

De vele meldingen onder de noemer consumentenbehartiging zijn ook gecategoriseerd, 
waardoor ook daar een analyse kan worden gemaakt. Daaruit is ook duidelijk vast te stellen 
hoeveel meldingen zijn afgehandeld en hoeveel in behandeling zijn. 

Op 14 juli 2017 heeft het UO Basiszorg enkele statistieken gepubliceerd. Deze publikatie is 
gestuurd naar de Ministers van de Onderraad, DNA leden en de media. Ook is het op de 
website van het UO Basiszorg geplaatst. 

 
Hieronder presenteren wij enkele basis statistieken over het jaar 2017. 
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Grafiek 1: Totaal aantal verzekerden in geheel Suriname  
April – december 2017 

 
Bovenstaande grafiek geeft een overzicht van het aantal verzekerden per maand tussen april en 
december 2017. Maandelijks is er altijd een groep verzekerden van wie op een bepaald moment 
in die maand de verzekering komt te vervallen. Die groep valt onder de inactieven, waarvan 
wordt verwacht dat zij hun verzekering zullen verlengen bij een zorgverzekeraar. 
 

 
Grafiek 2: Totaal aantal verzekerden t.o.v. de totale bevolking in procenten 

oktober 2014 – december 2016 
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In vergelijking met de totale bevolking van Suriname van 541.600 (Bron: ABS Census 2012)  
kan worden gesteld, dat in oktober 2014 het totaal aantal verzekerden drieënzeventig (73%) 
procent bedroeg van het aantal ingezetenen. 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. Medio 2016 heeft ABS de totale bevolking bijgesteld naar 575.700 en is vanaf die 
periode het percentage berekend aan de hand van deze indicator. Het percentage verzekerden 
per december 2016 bedroeg hierdoor vijfenzeventig (75%) procent van de totale bevolking en 
in 2017 was dat weer zesenzeventig (76%) procent van het aantal ingezetenen in Suriname.  

 
Grafiek 3: Totaal gemiddeld actieve verzekerden naar woonplaats / distrikt 
per 31 december 2017 

 

 
 
In grafiek 3 is een weergave van het aantal verzekerden verdeeld over de verschillende 
districten. In Paramaribo is het grootste aantal verzekerden, omdat daar het grootste aantal 
ingezetenen woont. Daarna gevolgd door distrikt Wanica, daarna Nickerie en Commewijne. 
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Grafiek 4: Totaal aantal onverzekerden in procenten per leeftijdscategorie 
per 31 december 2017 

 
 

Grafiek 5: Totaal aantal onverzekerden per geselecteerde ressort 
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Grafiek 6: Gemiddeld aantal dubbelverzekerden per 31 december 2017 
 

 
 

 
B. Automatisering 
Ter uitvoering van één van haar taakstellingen in de Wet, wordt door het UO gebruik gemaakt 
van een geautomatiseerd basiszorgprogramma. Zoals aangegeven in ons vorig verslag is er in 
december 2016 een overeenkomst gesloten met het bedrijf Business & Data Solutions N.V. 
(BDS N.V.) voor de uitbreiding van het basiszorgprogramma. De directie en de ICT 
specialisten hebben intensief samengewerkt om de juiste procedures vast te stellen, waardoor 
het programma naar behoefte kon worden ontwikkeld. 

Ook de behoefte van het Ministerie van Sozavo afdeling basiszorg is volledig meegenomen in 
de ontwikkelingsperiode. De uitvoering is volgens planning verlopen, waardoor  het 
uitgebreide programma op 10 april 2017 operationeel gesteld voor UO Basiszorg en het 
Ministerie van Sozavo afdeling Basiszorg.  

Alle hierboven gepresenteerde grafieken zijn verkregen uit het geautomatiseerd 
basiszorgprogramma. 

 
C. Consumentenbehartiging 

Ter uitvoering van de taak van consumentenbehartiging is het UO Basiszorg regelmatig bezig 
met het afhandelen van klachten of vraagstukken van verzekerden die zich melden. Elke 



 Pagina 10 

melding en vraag wordt vastgelegd in het basiszorgprogramma. Vandaar uit is precies te 
monitoren wat de vervolgstappen zijn geweest in een proces en hoe het is afgehandeld.  

Er is ook een procedure geschreven over het afhandelen van klachten of meldingen. 

De klachten op uitvoeringsniveau zijn direct afgehandeld. De klachten op beleidsniveau zijn 
doorgestuurd naar de Zorgraad en waar nodig ook voorgelegd aan de Minister van 
Volksgezondheid en het SZF.  

Onderstaand ziet u een grafiek van instanties waar de meest voorkomende klachten betrekking 
op hebben over de afgelopen periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u de meest voorkomende klachten die zijn geregistreerd in 2017: 
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Het UO Basiszorg krijgt dagelijks ook klanten die zich melden voor het verkrijgen van meer 
informatie omtrent de Wet BZV en het verzekeren. Ook telefonisch wordt er veel informatie 
verstrekt aan klanten door de medewerkers van UO Basiszorg.  

 
D. Voorlichting 

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg heeft zich het afgelopen jaar vooral geconcentreerd op de 
jongeren. Om de jongeren te bereiken is op verschillende scholen voorlichting te geven. Dit 
door middel van een zo duidelijk mogelijke presentatie van ongeveer 15 tot 20 minuten en het 
verdelen van flyers.  

Los van voorlichting op scholen heeft het UO Basiszorg ook voorlichting op verschillende 
andere manieren gedaan zoals via persberichten, facebook, flyers en informatie op de website. 

Verder is het voor het UO Basiszorg erg belangrijk dat in haar voorlichtingscampagne altijd het 
Zorgvoorzieningen Fonds wordt belicht. 

Het voorlichtingsplan om ook via de televisie de informatie te brengen naar de samenleving 
staat nog overeind. Echter moet het UO Basiszorg rekening houden met de beschikbare 
middelen op de begroting, omdat voorlichting via de televisie hoge kosten met zich meebrengt. 

De uitgevoerde voorlichtings activiteiten zijn: 

a. Distributie van de folder van het UO Basiszorg en Zorgvoorzieningenfonds in alle 
distrikten bij ondermeer ziekenhuizen, apotheken, RGD poli’s, My Lab prikpunten, 
huisartsen, drugstores, overige lab prikpunten, zorgverzekeraars, VCB Bank, Ministerie 
van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, overige zorgverleners, werkgevers en 
werknemers. 

b. Productie van zes (6) informatiefilms: 
i. Uitvoeringsorgaan Basiszorg 

ii. Consumentenbehartiging 
iii. Zorgvoorzieningenfonds 
iv. Werknemer en werkgever 
v. Zelfstandige 

vi. Premie en verzekeren 
 

c. Infosessies op meer dan tien scholen. 
d. Infosessies voor sociaal maatschappelijke organisaties en hun leden. 
e. Eigen website www.basiszorg.sr onderhouden. 
f. Eigen facebook pagina Uitvoeringsorgaan Basiszorg onderhouden en boosten. 

Wekelijks worden quotes, reminders, filmpjes, foto’s etc. geplaatst om de FB pagina 
actief te houden.   

g. Interviews in de media waaronder informatie is verschaft in de kranten en TV 
programma’s. 
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h. Deelname aan de gezondheidsbeurs op 9 en 10 November 2017 in het district 
Brokopondo te  Brownsweg, georganiseerd door Rosebel Goldmines N.V. en de 
Medische Zending. 

i. Deelname aan de jaarbeurs 2017 georganiseerd door de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken van 29 november tot en met 5 december 2017. 

j. Persoonlijke voorlichting aan klanten. 

 

Tabel 1: Overzicht van activiteiten en aantallen in 2017 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Ondersteuning in de praktijk 
Het UO Basiszorg is het hele jaar door beschikbaar geweest voor alle actoren en heeft daar 
waar nodig actief ondersteuning geboden. Het UO Basiszorg heeft intensief ondersteuning 
gegeven aan het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bij het afhandelen van de 
aanvragen van onvermogenden. De ondersteuning geboden aan het Ministerie van is met name 
geweest in de vorm van trainingen, platform creeren met het geautomatiseerd systeem, 
procedures schrijven, deelname in werkbesprekingen en adviezen. 
Ook naar de Onderraad toe, via het Ministerie van Volksgezondheid is het UO Basiszorg 
ondersteunend geweest met informatievoorziening, klachtenafhandeling en advies. 
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. 
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Het UO Basiszorg heeft zitting gehad in de Commissie “Structurering Medische Voorziening 
Binnenland”, die is geinstalleerd door de Minister van Volksgezondheid dhr. Patrick Pengel. 
Het doel van deze commissie is ondermeer het doen van voorstellen over hoe de 
binnenlandbewoners te voorzien van een basiszorgverzekering betaald door de overheid. 

 
Het UO Basiszorg heeft zitting genomen in de “Gemengde Interdepartementale 
Adviescommissie vaststelling criteria ingevolge  artikel 7 leden 3 en 10 van de Wet Nationale 
Basiszorgverzekering”, die is geinstalleerd door de Minister van Binnenlandse Zaken dhr. Mike 
Noersalim. Het doel van deze commissie is ondermeer het doen van voorstellen over de 
groepen of categorieen van personen voor wie de premie geheel of gedeeltelijk zal worden 
betaald, zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 van de WNB. 
 
Met de radoliologische dienstverleners is in 2017 een intensieve samenwerking ontstaan, omdat 
zij gedeeltelijk werden betaald uit het Zorgvoorzieningenfonds voor diensten verleend aan de 
particulier verzekerden. 

 
 

F. Samenwerking met de Zorgraad 
De Zorgraad heeft de noodzakelijke adviezen gegeven aan de Regering. 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 als een tussenpersoon tussen 
beide organen, omdat zij leiding geeft aan de uitvoering. 
 
Een zorgpunt voor zowel het UO Basiszorg en de Zorgraad is het uitblijven van de goedkeuring 
van de 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 2017. 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.  

 
G. Financieel 

De jaarrekening 2016 van UO Basiszorg en het Zorgvoorzieningenfonds zijn gecontroleerd 
door accountantskantoor Lutchman & Co. In een volgende paragraaf worden de ‘Staat van 
Baten en Lasten, Balans en toelichting op de jaarrekening weergegeven. 

 
H. Huisvesting 

Het UO Basiszorg heeft zich in 2017 ingezet om te werken aan de aanschaf van een eigen pand 
van waaruit zij haar werkzaamheden kan verrichten. De nodige documenten en middelen zijn 
daarvoor vrij gemaakt en het UO Basiszorg beschikt vanaf eind 2017 over een eigen 
kantoorpand aan de Tokailaan hoek Eldoradolaan. Met deze investering worden de hoge 



 Pagina 14 

huuruitgaven vermeden, wat op lange termijn financieel voordeliger zal zijn en de gelden voor 
andere zaken kan worden gebruikt.  
 
 

Uitdagingen 
 

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 en op zorgland in het 
algemeen.  
De uitdagingen en zorgpunten die van grote invloed zijn geweest zijn ondermeer: 

1. De financiele middelen waren slechts gedeeltelijk aanwezig om volledig zelfstandig te 
functioneren. De zorgverzekeraars komen hun stortingsverplichting niet tijdig na. 

2. 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. 

3. De problemen rond de status van het SZF en de vertraagde besluitvorming m.b.t. de 
verplichte storting van de drie procent (3%) premie  ten behoeve van haar 
deelnemers/verzekerden in het Zorgvoorzieningenfonds. 

4. SZF die van mening is dat zij niet valt onder de Wet Nationale Basiszorgverzekering, 
echter haar verzekerden wel. De SZF verzekerden kunnen onvoldoende gebruik maken 
van hun rechten zoals dat is opgenomen in de Wet, omdat men veelal voor de zorg 
contant moet betalen. Het gevolg is dat verzekerden het geld niet hebben om vooruit te 
betalen en daardoor die zorg overslaan met alle gevolgen van dien. 

5. Slechte samenhang en afstemming met instituten, waardoor de uitvoering verkeerd 
loopt. 

6. Afwezigheid uitvoeringsbesluiten bemoeilijkt de uitvoering volgens letter en geest van 
de Wet BZV. Een van de gevolgen is dat werkgevers hun werknemers niet verzekeren. 

7. Door de devaluatie zijn de premies achterhaald en is er een stijging van kosten voor 
verrichtingen.  

8. Met name bij de radiologische dienstverleners is de zorg voor particulier verzekerden in 
gedrang gekomen. 

9. De risico spreiding met verschillende zorgverzekeraars is verlaten en is de grootste 
zorgverzekeraar in financiele problemen. 

10. UO Basiszorg heeft geconstateerd dat er discriminatie is van SZF verzekerden en dat 
die vaak in onzekerheid leven, omdat zorgverleners de dienstverlening stopzetten of 
dreigen stop te zetten. 
 
 
 
 



 Pagina 15 

III. Zorgvoorzieningenfonds 
 
In de Wet BZV is vastgelegd dat het Zorgvoorzieningenfonds (ZVF) valt onder het beheer van 
het UO Basiszorg. Dit fonds is ondergebracht bij de VCB Bank, 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. 
2. Vijfendertig (35) procent ten behoeve van de exploitatie van UO Basiszorg.  

In het afgelopen jaar is getracht meer bekendheid te geven aan het Zorgvoorzieningenfonds via 
presentaties, facebook, website en persoonlijke gesprekken. De media heeft in mei 2017 een 
ingezonden artikel van het UO Basiszorg gepubliceerd in de kranten en online media.  

Het UO Basiszorg heeft ook meer bekendheid gegeven aan het ZVF middels het distribueren 
van flyers op diverse strategische plaatsen in alle distrikten bij ondermeer ziekenhuizen, 
apotheken, RGD poli’s, My Lab prikpunten, huisartsen, drugstores, overige lab prikpunten, 
opticiens, beurzen, zorgverzekeraars, VCB Bank, Ministerie van Sociale Zaken en 
Volkshuisvesting, overige zorgverleners, werkgevers en werknemers.  

Tevens is ook een informatiefilm gemaakt die op diverse plaatsen zal worden vertoond. 

In mei 2017 een bespreking gehad met de VCB waarbij er nadere afspraken zijn gemaakt, 
zodat de verstrekking van leningen vlotter kan verlopen. Ook de voorlichting is meegenomen, 
waardoor de medewerkers van VCB ook hun clienten beter kunnen informeren over het ZVF. 

Ook met het Ministerie van Sociale Zaken afdeling Algemeen Maatschappelijke Zorg (AMZ), 
zijn er nadere afspraken gemaakt. Het Ministerie van Sozavo gaat nu ook eerst na of de persoon 
in staat is een lening te nemen en af te lossen voordat ze besluit te ondersteunen met het 
verstrekken van subsidie voor de meerkosten. In dit kader is een voorlichtingssessie gehouden 
voor de medewerkers van de afdeling AMZ die met de aanvragen zijn belast.  

Na deze afspraken was een toename waarneembaar van aanvragen of personen die zich melden 
voor meer informatie. Voor het jaar 2017 zijn er vijfendertig leningen verstrekt. Gebleken is 
dat de meeste aanvragen vallen binnen de disciplines neurochirurgie, oogheelkunde en opticien. 

 

Radiologische dienstverleners: 

De particuliere zorgverzekeraars en de radiologische dienstverleners hebben in juni 2017 een 
verzoek gedaan aan het bestuur UO om het verschil van het tussentijdstarief en huidig tarief 
voor radiologische diensten te betalen uit het ZVF. Het bestuur heeft na gesprekken positief 
gereageerd op het verzoek met het doel om de verzekerden tegemoet te komen in de ontstane 
situatie. Het bestuur UO heeft de overeenkomst met de zorgverzekeraars en de radiologische 
dienstverleners is in juli 2017 getekend. Deze oplossing was een tijdelijke oplossing, zodat 
ondertussen partijen konden werken naar een oplossing om definitieve tarieven vast te stellen. 
De overeenkomst was geldig voor zes maanden van 1 juni tot 1 december 2017. 
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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 meer zijn dan de basiszorgverzekering. Het blijft een grote uitdaging voor het UO 
Basiszorg om de afdrachten van de zorgverzekeraars te ontvangen en de daarmee gepaard 
gaande financiele uitgaven te doen vanwege de minimale beschikbaarheid van middelen voor 
de exploitatie.  

De verzekeringsmaatschappijen Assuria, Self Reliance en Parsasco hebben in dit verslagjaar 
een deel van de achterstallige openstaande saldi over 2015, 2016 en 2017 ingelopen. In het 
komend jaar zal het UO Basiszorg zich verder inzetten om de afdrachten binnen te halen voor 
het ZVF.  

Het vraagstuk met het SZF die aangeeft dat ze niet valt onder de Wet BZV, maar op basis van 
decreet C8 van 1980 zich erop beroept dat zij niet verplicht is de drie procent premie af te 
dragen in het Zorgvoorzieningenfonds, blijft voortbestaan. Dit vraagstuk is voorgelegd aan de 
Zorgraad en de Onderraad om een oplossing te brengen hierin. Tot op heden heeft de 
Onderraad geen beslissing genomen over dit vraagstuk. Ondertussen lenen de SZF verzekerden 
wel uit het fonds om de eigen bijdrage voor hun eigen zorgkosten te financieren. 

Vanwege deze ontwikkeling zijn de verschuldigde bedragen van SZF / Staats Zorgverzekering 
N.V. vooralsnog niet meegenomen in deze jaarrekening. 
  
De jaarrekening 2017 Zorgvoorzieningenfonds is gecontroleerd door accountantskantoor 
Lutchman & Co. In een volgende paragraaf worden de ‘Staat van Baten en Lasten, Balans, 
toelichting op de jaarrekening en de accountantsverklaring weergegeven. 
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IV. Organisatie 
 
Bestuur UO Basiszorg 
 
Per 31 december 2017 was de bestuurssamenstelling alsvolgt: 

" Satcha Jabbar   - Voorzitter 
" Louise Bemmel  -  Lid 
" Rebekka Brown-Kortram - Lid 
" Pradeepkoemar Soekhlal - Lid 
" Marciano Lie A Young -  Lid 
" Judith Simson  - Lid 

 
Mevrouw S. Jabbar fungeerde als voorzitter. 

De directeur van het UO Basiszorg is Rachel Perri.  

De leden Siegmien Staphorst en Rita Henry hebben in 2017 vanwege persoonlijke redenen hun 
lidmaatschap opgezegd en zijn afgetreden uit het bestuur van UO Basiszorg. De Onderraad is 
gemeld dat open vacatures waren vanwege deze aftreding. 

In dit verslagjaar is het bestuur aangevuld met de heer Marciano Lie A Young en mevrouw 
Judith Simson, waardoor het bestuur totaal zes leden telt. Het bestuur UO Basiszorg heeft 
wekelijks vergaderingen gehouden ter uitvoering van haar wettelijk opgelegde taken. 
 
De Zorgraad 
De huidige leden van de Zorgraad per 31 december 2017 zijn:  

" Glynis Darmohoetomo-Tjon Eng Soe      
" Claudette Hiwat  
" Judith Valpoort-Vrede  
" Anjanie Ganput 
" Ashween Achaibersing 
" Henk Boldewijn 
" Roos Willemsberg 
    
Mevrouw A. Ganput en mw. G. Darmohoetomo fungeren respectievelijk als voorzitter en 
ondervoorzitter.  
De Zorgraad heeft wekelijks vergaderingen gehouden ter uitvoering van haar wettelijk 
opgelegde taken. 
 
Directie en Personeel 
De huidige directeur is Mw. Drs. Rachel Perri.  
Mw. Jennifer Mijnals BSc. is aangesteld in de functie van senior administratieve medewerker. 
Dhr. Djoemarlan Kasanmoesdiran fungeert als ICT manager. 
Mireille de Getrouwe – management assistent 
Valerie Mangkoeredjo – junior administratief medewerker 
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Priscilla Resantika - junior administratief medewerker 
Xaviera Spong – public relations medewerker 
 
Mevrouw Xaviera Spong heeft per 30 september 2017 het UO Basiszorg op eigen verzoek 
verlaten. 
 
De medewerkers hebben de volgende workshops / trainingen gevolgd: 
a. Workshop Sozavo en UO BASISZORG: 5, 6 en 7 april 2017 – Alle medewerkers 
b. Trainingen basiszorgprogramma: 7 en 21 april 2017 – Alle medewerkers 
c. Suriname Leadership Academy: 2 en 3 juni 2017- R. Perri, J. Mijnals en P. Soekhlal. 
d. Teambuilding voor personeel: 7 en 21 juli 2017 – Alle medewerkers en bestuur 
e. Trainingen basiszorgprogramma: 3 november 2017 – Alle medewerkers 
f. Workshop System Health Accounts: 4 – 8 december 2017 – Valerie Mangkoeredjo 
 
Visie en Missie 
Bestuur en personeel hebben een evaluatiesessie gehouden waarin de organisatie is geevalueerd 
en er richting is gegeven aan de organisatie middels het vaststellen van prioriteiten, missie en 
visie. 

Visie 
Wij zijn de autoriteit die ervoor zorgdraagt en bewaakt dat elke ingezetene van Suriname 
toegang heeft tot basis gezondheidszorg. 
 
Missie 
Onafhankelijk en onvermoeibaar zetten wij ons in voor de belangenbehartiging van de 
zorgconsument. 
 
Slogan 
Samen zorgen voor goede zorg. 

Kernwaarden 
Wij zijn: 

1. Integer 
2. Klantgericht 
3. Onafhankelijk 
4. Respectvol 
5. Ethisch  

 
Top prioriteiten 
# De samenleving bewust maken van: 

$ Hun verantwoordelijkheid om verzekerd te zijn. 
$ Rechten en plichten als zorgconsument, zorgverleners en financierders van de zorg. 

# Het verzamelen en beschikbaar stellen van relevante data. 
# Het behartigen van de belangen van de zorgconsument. 

$ Klachten behandeling 
$ Zorgvoorzieningen fonds 
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V. Vooruitzichten 2018 
 
Gelet op het activiteitenplan zal UO Basiszorg zich verder blijven focussen op de consumenten. 
De taken van het UO Basiszorg zullen verder worden ontwikkeld en de uitvoering zal zich 
richten op ondermeer: 

1. Verzamelen van data en analyses publiceren. Dit zal iedereen meer inzicht geven in het 
verloop van de verzekeringen. 

2. De onverzekerden zullen in kaart worden gebracht waar ze wonen en zal beleid worden 
gemaakt hoe deze groep te informeren. 

3. De werkgevers zullen worden aangepakt. Getracht zal worden gerichte informatie te geven 
aan werkgevers. Er zal een traject worden uitgezet voor de controle. 

4. Consumentenbehartiging: Klanten zullen worden gestimuleerd om hun klachten te 
deponeren bij het UO Basiszorg, die hen verder zal helpen te zoeken naar een oplossing. 

5. De voorlichting zal diepgaander worden aangepakt via diverse media mogelijkheden. 

Het gebruik maken van het Zorgvoorzieningenfonds zal worden gestimuleerd middels 
voorlichting. Het streven is om minimaal 50 leningen te verstrekken per jaar voor het 
betalen van de eigen bijdrage of de achterstallige premie bij de zorgverzekeraar. 

6. Het komend jaar zullen wij ons verder richten op het innen van de 3% afdracht bij de 
verzekeringsmaatschappijen om de openstaande saldi te betalen. 

7. Er zal ook aandacht worden besteedt aan het oplossen van de vraagstukken met het SZF en 
hoe zal worden omgegaan met hun positie als zorgverzekeraar binnen de  Wet BZV. 

8. Verbeteren van de interne organisatie en aanvullen met een Public Relations medewerker 
en financieel medewerker. 

9. De huisvesting van het UO aanpakken en zorgen voor een gedegen kantoor. 

10. De afkondiging van de Staatsbesluiten voor handhaving van de Wet stimuleren bij de 
Regering. 
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VI. Jaarrekening UO Basiszorg 

 

 

 
 

Balans 
 



Uitvoeringsorgaan Basiszorg 
 
 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
 
 2017  2016 
 SRD  SRD 
ACTIVA    
    
Materiële vaste activa 1.249.267  195.602 
    
Rekening-courant Zorgvoorzieningenfonds -  2.149.464 
    
Transitorische activa 15.577  227.962 
    
Liquide middelen 4.569.638  1.546.667     
 5.834.482  4.119.695 
    
PASSIVA    
    
Eigen vermogen 4.701.462  4.038.070 
    
Rekening-courant Zorgvoorzieningenfonds 1.025.018  - 
    
Kortlopende schulden 108.002  81.625     
 5.834.482  4.119.695 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Uitvoeringsorgaan Basiszorg 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 
 
  2017   2016 
  SRD   SRD 
BATEN      
      
Bijdrage Zorgvoorzieningenfonds  1.965.180   2.154.755 
Overige   93.078   3.600 
  2.058.258   2.158.355 
      
LASTEN       
Personeelskosten 285.973   226.787  
Huisvestingskosten 207.024   236.845  
Algemene kosten 776.298   530.508  
Afschrijvingen 125.571   58.945  
  1.394.866   1.053.085       
RESULTAAT  663.392   1.105.270 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

  

 
  

user
Typewritten text
Pagina 23



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de 
jaarrekening 

user
Typewritten text
Pagina 24



Uitvoeringsorgaan Basiszorg 

 

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2017 

 

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. 

 

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. 
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Uitvoeringsorgaan Basiszorg 

 

Bestuur en Directie 

 

Bestuur 

Het bestuur is per 31 december 2017 als volgt samengesteld: 

Mevrouw drs. S. Jabbar  : Voorzitter 

De heer M. Lie A Young MSMEM : Lid (aantreden 1 maart 2017) 

Mevrouw drs. L. Bemmel   : Lid 

Mevrouw mr. J. Simson MPA   : Lid (aantreden 1 december 2017) 

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 
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaand jaar. 

 

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. 
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Uitvoeringsorgaan Basiszorg 

 

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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Uitvoeringsorgaan Basiszorg 

 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

 

Materiële vaste activa  

 

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: 

 

 Aanschaf- 

waarde 

ult. 2016 

 Investe-

ringen 

2017 

  

Afschrijving 

 Boek- 

 waarde 

ult. 2017    t/m 2016  2017  

 SRD  SRD  SRD  SRD  SRD 

Terrein -  804.782  -  -  804.782 

Gebouw -  164.835  -  1.374  163.461 

Inventaris 144.948  -  38.513  48.316  58.119 

Computers en randapparatuur 50.470  209.619  8.852  63.994  187.243 

Transportmiddelen 59.436  -  11.887  11.887  35.662 

 254.854  1.179.236  59.252  125.571  1.249.267 

 

De jaarlijks toegepaste afschrijvingspercentages zijn als volgt: 

- Terrein : 0% 

- gebouw (restwaarde 10%) : 5,0% 

- inventaris : 33,3% 

- computers en randapparatuur : 33,3% 

- transportmiddelen (restwaarde van SRD 1.000) : 20% 

 

De materiële vaste activa zijn tegen brand verzekerd voor SRD 3299.80. 

 

Rekening-courant Zorgvoorzieningenfonds 

 

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

rente berekend.  

 

Transitorische activa 2017  2016 

 SRD  SRD 

Waarborgsom 11.000  11.000 

Voorschot web applicatie -  196.020 

Vooruitbetaalde huur -  11.000 

Vooruitbetaalde assurantie 2.025  3.299 

Bewakingskosten -  3.329 

Onderhoudscontract BDS -  2.033 

Overige 2.552  1.281 

 15.577  227.962 

 

Liquide middelen 2017  2016 

 SRD  SRD 

Kas 425  1.160 

Finabank N.V. (SRD) 1.791.981  1.545.507 

Finabank N.V. (SRD) Spaar 1.544.323  - 

VCB (SRD) Spaar 1.232.909  - 

 4.569.638  1.546.667 
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Uitvoeringsorgaan Basiszorg 

 

Eigen vermogen 2017  2016 

 SRD  SRD 

Algemene reserve 4.038.070  2.932.800 

Resultaat verslagjaar 663.392  1.105.270 

Saldo 31 december 4.701.462  4.038.070 

 
Kortlopende schulden 
 
De specificatie is als volgt: 2017  2016 

 SRD  SRD 
Crediteuren 11.573  20.581 
Accountantskosten 39.501  34.559 
Vergoeding bestuur 15.405  10.900 
Consultants 22.560  13.099 
Af te dragen loonbelasting en premie AOV 127  454 
Te betalen lonen 15.727  - 
Electra en water 918  1.832 
Overige 2.191  200 

 108.002  81.625 

 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
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. 

 

Verplichtingen  

 

Geldlening Finabank N.V. 

Het UO Basiszorg heeft in augustus 2017 het besluit genomen om een eigen bedrijfspand te kopen. De 

goedkeuring voor de lening is in oktober 2017 gegeven. Hiertoe is op 1 december 2017 een 

kredietovereenkomst getekend met de Finabank N.V. voor een bedrag van  

SRD 750.000, tegen een rente van 15 % per jaar met een looptijd van 60 maanden en een aflossing van 

minimaal SRD 17.843 per maand, inclusief rente en exclusief verzekeringspremie(s).  

 

Zekerheden 

- Een eerste krediethypotheek op het erf, groot 648 m2 met al hetgeen daarop staat, gelegen te Paramaribo 

op de hoek van de Eldoradolaan en de Tokailaan no. 10; 

- Fiduciaire eigendomsoverdracht van alle huidige en toekomstige voorraden en inventarissen; 

- Cessie van alle huidige en toekomstige boekvorderingen. 

 

Het leningsbedrag is in januari 2018 op de bankrekening van UO gestort.  
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Uitvoeringsorgaan Basiszorg 

 

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 2017  2016 

 SRD  SRD 
Salarissen 209.962  181.059 
Sociale lasten 7.790  8.208 
Toelagen  62.121  33.083 
Pensioenpremie 3.589  2.596 
Overige 2.511  1.841 

 285.973  226.787 

 

Het gemiddeld aantal werknemers in 2017 bedroeg 6 (2016: 6) 

 
Huisvestingskosten    
Huren  177.540  126.500 
Onderhoud en reparatie gebouw  7.947  28.297 
Electra en water 8.855  7.845 
Bewaking  5.232  73.235 
Assurantie  7.450  968 

 207.024  236.845 

 
Algemene kosten    
Bestuursvergoeding Zorgraad  69.582  71.113 
Bestuursvergoeding bestuur  60.029  64.016 
Kantoorbenodigdheden 4.912  9.193 
Diensten derden  114.998  78.184 
Administratiekosten  11.280  14.613 
Honorarium professionele dienstverleners 24.381  22.680 
Telefoon 12.778  11.098 
Representatiekosten  28.292  27.971 
Advertentie en reclame  18.609  27.252 
Donaties en giften  10.349  - 
Hosting  74.328  67.512 
Trainingen en bijeenkomsten  31.127  17.377 
Onderhoud en reparatie inventaris  220.131  11.769 
Autokosten 7.234  5.963 
Voorlichting 86.238  92.073 
Reis- en verblijfskosten 100  8.744 
Overige 1.930  950 

 776.298  530.508 

    
Afschrijvingen    

Gebouw 1.374  - 

Inventaris 48.316  38.206 

Computers en randapparatuur 63.994  8.852 

Transportmiddelen 11.887  11.887 

 125.571  58.945 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan het Bestuur en de Directie van 

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg 

Paramaribo 

 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 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 2017 en van het resultaat over 2017 in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2017; 

2. de winst-en-verliesrekening over 2017; 

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 het 

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 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 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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VII. Jaarrekening Zorgvoorzieningenfonds 

 

 

 

Balans 
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Zorgvoorzieningenfonds 

 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

 

 2017  2016 

 SRD  SRD 

ACTIVA    

    

Beleggingen 2.500.000  2.500.000 

    

Vorderingen 8.248.241  8.772.955 

    

Rekening-courant Uitvoeringsorgaan Basiszorg 1.025.018  - 

    

Transitorische activa 544.987  10.685 

    

Liquide middelen 847.011  1.076.100 

 13.165.257  12.359.740 

    

PASSIVA    

    

Eigen vermogen 13.127.125  10.187.219 

    

Rekening-courant Uitvoeringsorgaan Basiszorg -  2.149.464 

    

Kortlopende schulden 38.132  23.057 
    

 13.165.257  12.359.740 

    
    
 

 

 

 

 

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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Zorgvoorzieningenfonds 
 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 
 
 2017  2016 
 SRD  SRD 
BATEN    
    
Bijdrage Zorgverzekeraars 5.614.799  6.156.441 
Opbrengst beleggingen 305.319  301.140 

 5.920.118  6.457.581 
    
LASTEN     
Exploitatiekosten Uitvoeringsorgaan Basiszorg 1.965.180  2.154.755 
Algemene kosten 1.015.032  10.532 

 2.980.212  2.165.287     
RESULTAAT 2.939.906  4.292.294 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Zorgvoorzieningenfonds 

 

 

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2017 

 

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 (ZVF) 

ingesteld, 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. 

 

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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Zorgvoorzieningenfonds 

 

 

Bestuur en Directie 

 

Bestuur 

 

Het bestuur is per 31 december 2017 als volgt samengesteld: 

Mevrouw drs. S. Jabbar  : Voorzitter 

De heer M. Lie A Young MSMEM : Lid (aantreden 1 maart 2017) 

Mevrouw drs. L. Bemmel   : Lid 

Mevrouw mr. J. Simson MPA   : Lid (aantreden 1 december 2017) 

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 
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaand jaar. 
 

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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Zorgvoorzieningenfonds 

 

 

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. Stortingen door de Zorgverzekeraars vinden op kasbasis 

plaats. 

 

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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Zorgvoorzieningenfonds 

 

 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

 

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: 2017  2016 

 SRD  SRD 

Termijndeposito Surinaamse Volkscredietbank N.V. 2.500.000  2.500.000 

 2.500.000  2.500.000 

 

Vorderingen 

 

De vorderingen zijn als volgt samengesteld:    

Verzekeringsmaatschappij Parsasco N.V. 186.512  473.166 

Verzekeringsmaatschappij Assuria N.V. 1.989.870  3.728.898 

Verzekeringsmaatschappij Self Reliance N.V. 6.033.909  4.570.891 

Leningen u/g 37.950  - 

 8.248.241  8.772.955 

 

Liquide middelen 

    

Surinaamse Volkscreditbank N.V. (SRD) 847.011  1.076.100 

 847.011  1.076.100 

 

Transitorische activa 

 

Nog te ontvangen interest termijndeposito 10.685  10.685 

Te ontvangen premie  534.302  - 

 544.987  10.685 

 

Eigen vermogen    

Algemene reserve 10.187.219  5.894.925 

Resultaat boekjaar 2.939.906  4.292.294 

Saldo 31 december 13.127.125  10.187.219 

 

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

Kortlopende schulden    

Administratiekosten 9.212  5.777 

Accountantskosten 25.920  17.280 

Overige 3.000  - 

 38.132  23.057 
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Zorgvoorzieningenfonds 

 

 
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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Zorgvoorzieningenfonds 

 

 

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). 

 

Bijdrage Zorgverzekeraars 2017  2016 

 SRD  SRD 

Verzekeringsmaatschappij Parsasco N.V. 37.643  414.034 

Verzekeringsmaatschappij Assuria N.V. 2.986.870  3.087.302 

Verzekeringsmaatschappij Self Reliance N.V. 2.590.286  2.655.105 

 5.614.799  6.156.441 

 

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 2017  2016 

 SRD  SRD 

Administratiekosten 5.640  2.273 

Accountantskosten 8.640  8.208 

Kosten specialisten  994.948  - 

Beheerskosten VCB 3.000  - 

Koersverschillen 1.299  - 

Overige 1.505  51 

 1.015.032  10.532 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan het Bestuur en de Directie van 

Zorgvoorzieningenfonds 

Paramaribo 

 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 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 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming 

met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2017; 

2. de winst-en-verliesrekening over 2017; 

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 het 

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 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 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 AA, certificerend accountant 
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