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Krantenartikelen inzake de Algemene Ziektekostenverzekering (AZV) 

Datum Dagblad Kopstuk Artikel 

 21/8/2008 Dagblad 
Suriname 

AZV begin januari bij RvM Hooguit januari van het komend jaar zal de Algemene Ziektekostenverzekering 
binnen de RvM worden behandeld. Het ligt in de planning dat er in het eerste 
kwartaal van 2009 reeds over een wet met betrekking tot de AZV wordt 
aangenomen’, zei de minister van Volksgezondheid,Celsius Waterberg. 

            23/8/2008 De Ware Tijd Waterberg optimistisch over 
introductie AZV in 2009 

Minister Celcius Waterberg blijft vrij optimistisch over de introductie van de 
Algemene Zorgverzekering volgend jaar ondanks dat er nog veel werk aan de 
winkel is. De resultaten van de effectenstudie die het departement zullen 
helpen met overtuigingskracht de AZV te introduceren moet in december zijn 
afgerond. 

             3/9/2008 De Ware Tijd Concept AZV- gezondheidspakket af Het standaard gezondheidspakket in het kader van de Algemene 
Zorgverzekering is in concept af. Volgens Hesdy Asabina, coördinator van het 
Bureau AZV,is dit het pakket waarvoor iedere burger tenminste verzekerd 
moet worden. Personen die meer voorzieningen willen,kunnen dan bijbetalen. 

      27/1/2009 Dagblad 
Suriname 

Geen discriminatie meer met 
komende Algemene Ziekte-
kostenverzekering 

Op 2 mei 2007 heeft de minister van Volksgezondheid,drs. Celsius 
Waterberg,de Commissie Algemene Ziektekostenverzekering geïnstalleerd. In 
deze commissie zijn naast de overheid,het bedrijfsleven en de vakbeweging 
ook de medici vertegenwoordigd. De AZV zal de uniformiteit van 
zorgzoekenden vergroten en een bijdrage leveren aan de verbetering van de 
kwaliteit van de zorg die burgers krijgen van de diverse dienstverleners. 

5/3/2009 Times of 
Suriname 

Kostenstudie Algemene 
Zorgverzekering stagneert 

De kostenstudie die moet aangeven hoeveel geld de uitvoering van een AZV de 
overheid zal kosten,verloopt niet naar verwachting. De consultant is voor het 
onderzoek afhankelijk van externe instanties en kan de nodige financiële info 
nog niet krijgen van verzekeraars. Minister Celcius Waterberg van 
Volksgezondheid deelde gisteren mee dat hij de AZV- conceptwet in 
bestudering heeft. 

22/4/09 De Ware Tijd Model AZV brengt Volksgezondheid 
en Sozavo tegenover elkaar. 

De minister van Volksgezondheid en van Sozavo staan niet op 1 lijn voor wat 
betreft het model voor de uitvoering  de Algemene Ziektekosten Verzekering. 
Dit model rekent af met de on- en minvermogenkaart die Sozavo verstrekt. 
Volgens minister Setrowidjojo wordt met dit model een deeltaak van zijn 
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departement overgeheveld naar Volksgezondheid. 

22/4/09 De Ware Tijd Alle AZV- modellen in discussie 

brengen 

Een commissie heeft 4 voorstellen over uitvoering van de AZV ingediend bij 

minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid; de minister nam het besluit 

één van de voorstellen bij de RvM ter goedkeuring voor te leggen. Waterberg 

komt op de proppen dat het voorleggen van de 4 scenario's de uitvoering zou 

vertragen met 20 jaar. Waarom wil hij de RvM met 1 scenario confronteren en 

niet met 4? 
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Verzekeringsmaatschappijen niet 
vierkant achter invoering AZV. 

 
 
Volgens de hoofddirecteur van Assuria,  staan verzekeringsmaatschappijen niet 
achter de invoering van de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV), omdat 
er nog wat zaken zijn die zij gewijzigd willen zien. Deze zaken hebben 
betrekking op enkele wetten van de Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR) en 
van de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen verzekeringen (WAM). 

9/5/2009 Dagblad 
Suriname 

AZV wordt gefinancierd met 
verhoging omzetbelasting. 

De regering zal de Algemene Zorgverzekering (AZV) financieren door de 
omzetbelasting te verhogen. Dit zei de minister van Volksgezondheid tijdens 
een interview in het RBN-programma Rashid Pierkahn's Kal Aaj Aur Kal. De 
minister verduidelijkte dat de AZV niet een verzekeringsinstituut is, maar een 
wet. 

13/5/2009 Dagblad 
Suriname 

Harold Ramdhani: 'AZV vóór 2010 
politiek niet haalbaar'. 

De Algemene Zorgverzekering is vanwege de huidige politieke constellatie geen 
haalbare zaak. Bovendien zal het tijdrovend werk van het consulteren van alle 
belangengroepen en instanties voor de ter zake nodige wetgeving, de 
implementatie van de AZV nog vóór mei 2010 onmogelijk maken. Dit is de 
mening van ex-waarnemend directeur van het SZF, Harold Ramdhani. Volgens 
hem zal slechts een deel van de huidige politieke top bereid zijn haar zegen te 
geven aan de uitvoering van de AZV. De grootste politieke bottel neck voor het 
doorvoeren van de AZV is het on-en minvermogenbestand en de sociale dienst 
van Sociale Zaken naar de AZV. 

12/6/2009 De Ware Tijd Survam waarschuwt voor 
politiseren AZV 

Het politiseren van het Algemene Ziektekosten Verzekeringsstelsel (AZV) zal de 
zaak verdoemen te falen. Dit zegt Wim Lalbiharie, voorzitter van de 
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Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SURVAM) en directeur 
van de verzekeringsmaatschappij Fatum. Minister  Waterberg  sprak afgelopen 
woensdag zijn misnoegen uit tegenover de pers over het trage verloop van de 
onderhandelingen tussen de stakeholders. 

24/7/2009 Times of 
Suriname 

Geldtekort stagneert volledige 
uitvoering  SZF. AZV moet gebreken 
opvangen. 

Het tekort aan geld bij het ministerie van Volksgezondheid stagneert de 
volledige uitvoering van bepaalde voorzieningen van het SZF. Dit zegt 
penningmeester Micheal Miskin van de CLO die gisteren een onderhoud had 
met minister Waterberg. De Algemene Ziektekostenverzekering zal de 
gebreken moeten opvangen. 

13/8/2009 Dagblad 
Suriname 

AZV houdt RvM nog steeds bezig De AZV is een kwestie waarmee de RvM zich bezighoudt. Volgens vice 
president Ramdien Sardjoe zijn er 2 aspecten, waarover de RvM  nog geen 
duidelijkheid heeft. Die zijn : 1) het pakket van de zorg en 2) financiering van de 
ziektekostenverzekering . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shantie Mahangoe 


