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TERUGBLIK

 De Wet Nationale Basiszorg Verzekering is op 9 

September 2014 in werking getreden.  Door de 

financieel–economische situatie met name de 

explosieve koersstijging die in November 2015 is 

ontstaan, zijn de tarieven van de dienstverleners 

binnen de zorg onder druk komen te staan. 

 De dekkingen binnen de zorg met de huidige 

premie zijn als gevolg hiervan ontoereikend 

gebleken



TERUGBLIK

 Om niet oneindig door te gaan met incidentele 

kapitaalinjecties heeft de Zorgraad zich over deze 

materie gebogen, om te komen tot een structurele 

oplossing. Op basis hiervan heeft de Zorgraad in 

juli 2018 een concreet voorstel gedaan voor een 

integrale aanpak betreffende de financiering van 

de zorg. Het betrof een uitwerking met 

betrekking tot premie, de tarieven voor 

dienstverleners en het zorg voorzieningenpakket.

 Na goedkeuring van dit voorstel in de Raad van 

ministers is dit voorstel in 2018 door de President 

aangehouden.



WE ZIJN NU MEER DAN 2 JAAR VERDER EN DE ZORGRAAD

ADVISEERT ALS VOLGT:

 Het product Nationale Basiszorgverzekering, 

zoals in de Wet wordt voorgeschreven, moet 

wederom door alle verzekeringsmaatschappijen 

en het SZF aangeboden worden

 In de komende 6 maanden een herstel premie 

toepassen

 De Zorgraad stelt een herstel premie vast, die 

hoort bij het pakket Basiszorgverzekering, zoals 

aangepast in het voorstel van 2018 (zie bijlage). 



WE ZIJN NU MEER DAN 2 JAAR VERDER EN DE ZORGRAAD

ADVISEERT ALS VOLGT:

 De herstel premie is van toepassing op de 

particuliere verzekeringsmaatschappijen en de 

Stichting Staatsziekenfonds (SZF).

 Van de maandelijkse premie van elke verzekerde 

wordt 3% afgedragen aan het 

Zorgvoorzieningenfonds en is 2% bestemd voor 

een eigen fonds van de zorgverzekeraar



WE ZIJN NU MEER DAN 2 JAAR VERDER EN DE ZORGRAAD

ADVISEERT ALS VOLGT:

 Voor de SZF verplicht verzekerden kan de herstel 

premie per hoofd berekend worden.

 Is de ontvangen premie bij SZF minder dan de 

herstel premie, dan wordt het tekort door de 

overheid betaald. Bij een meer ontvangst aan 

premie bij  SZF dan de herstel premie,  zal het 

surplus gestort worden in het fonds voor de 

ARMULOV-regeling



WE ZIJN NU MEER DAN 2 JAAR VERDER EN DE ZORGRAAD

ADVISEERT ALS VOLGT:

 De uitvoering van ARMULOV onder beheer 

brengen van het Academisch Ziekenhuis 

Paramaribo. De toewijzing vindt plaats door de 

Geneeskundige Commissie die onder beheer is 

van de Staat, met een vertegenwoordiger van de 

SURVAM



WE ZIJN NU MEER DAN 2 JAAR VERDER EN DE ZORGRAAD

ADVISEERT ALS VOLGT:

 Het SZF zal evenals de particuliere 

verzekeringsmaatschappijen, hetzelfde 

overeengekomen tarief aan de dienstverleners 

betalen.

 Het SZF is verplicht de 3% afdracht per 

verzekerde te doen aan het Zorgvoorzieningen 

fonds



WE ZIJN NU MEER DAN 2 JAAR VERDER EN DE ZORGRAAD

ADVISEERT ALS VOLGT:

 De staat zal voor alle overheid gepensioneerden 

de premie betalen. 

 Voor de 60+ zal de staat de premie betalen , 

waarbij ze verzekerd zullen worden bij dezelfde 

verzekeringsmaatschappijen waar ze voorheen 

verzekerd waren.

 Voor de categorie 0-16 jaar zal de staat de premie 

betalen.  De kinderen van de 0-16 jaar groep 

zullen vanaf 1 oktober 2020 ingeschreven worden 

bij de verzekeringsmaatschappij van de moeder



WE ZIJN NU MEER DAN 2 JAAR VERDER EN DE ZORGRAAD

ADVISEERT ALS VOLGT:

 De premie voor het verzekeren van baby’s zal 

voor de eerste 2 maanden betaald worden door 

het Zorgvoorzieningen fonds. De melding dient 3 

maanden vóór de uitgerekende datum van de 

bevalling doorgegeven te worden. Voor kinderen 

met een geboren afwijking kan een speciale 

financieringsregeling getroffen worden door de 

overheidDe staat zal voor alle overheid 

gepensioneerden de premie betalen. 



WE ZIJN NU MEER DAN 2 JAAR VERDER EN DE ZORGRAAD

ADVISEERT ALS VOLGT:

 Voor personen in de categorieën 17-21 jaar, 21-59 

jaar, waarvan de staat de premie betaalt, zal 

spreiding over de particuliere 

verzekeringsmaatschappijen en SZF plaats 

vinden.

 Voor aanpassing zal gebruik gemaakt worden 

van de CPI van het ABS (Health of algemene 

CPIDe staat zal voor alle overheid 

gepensioneerden de premie betalen. 



WE ZIJN NU MEER DAN 2 JAAR VERDER EN DE ZORGRAAD

ADVISEERT ALS VOLGT:

Er zijn 3 fasen:

 Fase 1: 6 maanden (van 1 oktober 2020 tot en 
met 31 maart 2021)

 Fase 2: Aanpassing per 1 april 2021 (CPI van 
januari 2021)

 Fase 3 (*): Premie per 1 jan 2022 (CPI van 
oktober 2021)

. 



WE ZIJN NU MEER DAN 2 JAAR VERDER EN DE ZORGRAAD

ADVISEERT ALS VOLGT:

. 

LEEFTIJD Huidige

Premie (SRD)

Voorstel juni 

2018 (SRD)

Herstel Premie per

1 okt 2020 (SRD)

* Premie per

1 jan 2022 (SRD)

0-16 jaar
55 87 110 130

17-21 jaar
75 119 150 177

17-59 jaar
165 260 330 390

60 + jaar
240 377 480 567
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