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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 12de juni 2019 

houdende uitvoering van de artikelen 4.4, vierde lid, onderdeel a, en 10.6 van de 

Landsverordening basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit taakstelling 

zorguitgaven) 
____________ 

 
In naam van de Koning! 

________ 
 

De Gouverneur van Curaçao,  
 

 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is het aandeel van de kosten voor verstrekte geneesmiddelen in de kosten 
verbonden aan de uitvoering van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten1, in het 
bijzonder het kostenaandeel van de overheid, duurzaam te verlagen; 
 
dat het hiertoe wenselijk is aan de Uitvoeringsorganisatie een taakstelling op te dragen voor de 
periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024;  
 
dat ingevolge artikel 4.4, vierde lid, onderdeel a, van de Landsverordening basisverzekering 
ziektekosten, regels moeten worden gesteld met betrekking tot het jaarlijks door de 
Uitvoeringsorganisatie op te maken overzicht van geraamde kosten, investeringen en middelen,  
 
dat artikel 10.6 van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten de bevoegdheid biedt 
om bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, nadere regels te stellen in het belang van 
de uitvoering van deze landsverordening in gevallen waarin niet in specifieke delegatie is 
voorzien;  
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 

Artikel 1  
 
In dit landsbesluit wordt verstaan onder: 
a. importeur:   een importeur als bedoeld in artikel 1 van het  

                     
1 P.B. 2013, no. 3. 
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Landsbesluit verpakte geneesmiddelen2; 
b. landsverordening:  de Landsverordening basisverzekering ziektekosten; 
c. referentieperiode:  de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december  

2024. 
 

Artikel 2 
 

1. Voor de uitgaven in verband met de verstrekking van geneesmiddelen, wordt de volgende 
taakstelling voor de Uitvoeringsorganisatie vastgesteld: gedurende de referentieperiode 
realiseert de Uitvoeringsorganisatie per jaar een besparing van NAf. 34 miljoen ten opzichte 
van de uitgaven in 2017.  

2. Ter realisering van de taakstelling, bedoeld in het eerste lid, is de Uitvoeringsorganisatie 
bevoegd ten laste van de gerealiseerde besparingen in een jaar, in het daaropvolgende jaar 
een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan een importeur, afhankelijk van diens 
bijdrage aan de besparing.  

3. De methodiek ter berekening van de financiële tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, 
wordt bij ministeriële regeling met algemene werking vastgesteld. 

4. De minister stelt per jaar een maximum vast voor de financiële tegemoetkoming gerelateerd 
aan de omvang van de besparing in dat jaar. 
 

Artikel 3 
 

Voor de uitgaven in verband met medische uitzendingen, wordt de volgende taakstelling voor 
de Uitvoeringsorganisatie vastgesteld: gedurende de referentieperiode realiseert de 
Uitvoeringsorganisatie per jaar een besparing van NAf. 19 miljoen ten opzichte van de uitgaven 
in 2017.  

 
Artikel 4 

 
Voor de uitgaven in verband met medisch-specialistische zorg, wordt de volgende taakstelling 
voor de Uitvoeringsorganisatie vastgesteld: gedurende de referentieperiode realiseert de 
Uitvoeringsorganisatie per jaar een besparing van NAf. 17 miljoen ten opzichte van de uitgaven 
in 2017.  

 
Artikel 5 

 
Bij ministeriële regeling met algemene werking kan een taakstelling voor een bepaald jaar 
gedurende de referentieperiode, worden bijgesteld, indien naar het oordeel van de minister 
onvoorziene omstandigheden buiten de invloedsfeer van de Uitvoeringsorganisatie hiertoe 
aanleiding geven.  

 
        
 
 

                     
2 P.B. 1961, no. 169. 
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Artikel 6 
 

1. De Uitvoeringsorganisatie neemt in het overzicht, bedoeld in artikel 4.4, vierde lid, onderdeel 
a, van de landsverordening, een raming op van de kosten verbonden aan de realisering van 
de taakstellingen. 

2. De kosten betreffen de financiële tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, tweede lid, alsmede 
de vergoeding, bedoeld in artikel 13b, derde lid, van het Landsbesluit verpakte 
geneesmiddelen. 

 
Artikel 7 

 
1. In 2023 wordt dit landsbesluit op doelmatigheid en doeltreffendheid geëvalueerd.  
2. De evaluatie wordt zodanig door de minister voorbereid, dat het verslag uiterlijk in het 

vierde kwartaal van 2023 wordt vastgesteld. 
3. De evaluatiecommissie wordt op voordracht van de minister bij landsbesluit ingesteld en 

bestaat uit personen die op basis van hun kennis en ervaring met de 
geneesmiddelenvoorziening, de economie en de wetgeving van Curaçao, in staat zijn een 
onafhankelijke evaluatie uit te voeren. 

 
Artikel 8 

 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. 
 

Artikel 9 
 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit taakstelling zorguitgaven.  
 
 
 

Gegeven te Willemstad, 12 juni 2019 
L.A. GEORGE-WOUT 

 
De Minister van Gezondheid, 
Milieu en Natuur, 
S.F. CAMELIA- RÖMER 
 
 
 

Uitgegeven de, 20ste juni 2019 
De Minister van Algemene Zaken, 

E.P. RHUGGENAATH 
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NOTA VAN TOELICHTING bij het Landsbesluit van 12de juni 2019 houdende uitvoering 

van de artikelen 4.4, vierde lid, onderdeel a, en 10.6 van de Landsverordening 

basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit taakstelling zorguitgaven) 

 
Algemeen deel 

Een eerste evaluatie van de uitvoering van de basisverzekering ziektekosten heeft aangetoond, 
dat de zorguitgaven ondanks de introductie van de basisverzekering ziektekosten in 2013, niet 
zoals voorzien zijn gedaald.  
Daarnaast vertegenwoordigt de opening van een nieuw centrumziekenhuis in 2019 voor 
Curaçao kansen en uitdagingen. De kansen betreffen de modernisering van de zorg en het 
verhogen van de kwaliteit van de zorg die aan de patiënten wordt geleverd. De uitdagingen 
betreffen een duurzame en doelmatige financiering van die zorg.  
 
In het kader van de evaluatie van de financiering van de zorguitgaven in het licht van de 
ingebruikname van het Curaçao Medical Center (CMC), heeft de regering geconstateerd dat 
additionele financiering noodzakelijk is. Deze additionele financiering dient uit de begroting 
voor de zorguitgaven te worden gealloceerd, aangezien de algemene middelen van het Land niet 
de ruimte bieden om aan deze additionele financieringsbehoefte te voldoen.  
 
Gelet op deze uitdagingen heeft de regering in dit kader bij Landsbesluit van 27 december 2018 
de Taskforce marktordening en financiering zorgsector ingesteld. Aan deze taskforce is 
opgedragen de marktwerking binnen de zorgsectoren te onderzoeken ten einde aanbevelingen 
te formuleren die kunnen leiden tot een verdere verlaging van de zorguitgaven.  
In het rapport van 4 maart 2019 heeft de taskforce vier zorggebieden als belangrijkste drijvers 
van de zorguitgaven geïdentificeerd. Deze zorggebieden zijn de farmaceutische zorg, de 
medisch-specialistische zorg, de medische uitzendingen en de laboratoriumkosten.  
 
Voor het bevorderen van een doelmatige financiering van deze zorggebieden heeft de taskforce 
enige aanbevelingen gegeven. In onderhavig landsbesluit wordt aan een deel van de 
aanbevelingen ten aanzien van twee zorggebieden uitvoering gegeven. Overige onderdelen zijn 
neergelegd in het Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten, het Landsbesluit bevordering 
doelmatigheid gezondheidszorg en de Landsverordening bevordering doelmatigheid 
zorgsector.  
De taakstellingen zijn gebaseerd op de evaluatie van de zorguitgaven en de identificatie van 
inefficiënties naar aanleiding van de stakeholderconsultaties, de informatie en gegevens 
aangeleverd door de Uitvoeringsorganisatie en verrichtte analyses. Rekening houdende met 
onvoorziene omstandigheden buiten de invloedsfeer van de Uitvoeringsorganisatie is de 
mogelijkheid opgenomen, dat een taakstelling in een bepaald jaar van de referentieperiode bij 
ministeriële regeling met algemene werking kan worden bijgesteld. Het uitgangspunt blijft 
echter, dat de taakstelling gedurende de referentieperiode van jaar tot jaar dient te worden 
gehaald. De duurzame financiering van de zorguitgaven vereist immers een strak beheer van de 
diverse voorzieningen gericht op het verlagen van de totale zorguitgaven. 
 
Het doel van het beleid is het op middellange termijn beheersen van de zorguitgaven, zodat de 
landsbijdrage aan het Fonds basisverzekering ziektekosten niet stijgt.  
De keuze voor peiljaar 2017 is ingegeven door het feit, dat voor dit jaar voor de realisatiecijfers 
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een goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven.  
 
Financiële consequenties 

Aan de uitvoering van dit landsbesluit zijn geen negatieve financiële consequenties verbonden 
voor de landsbegroting. Dit landsbesluit beoogt het invoeren van taakstellingen voor de 
Uitvoeringsorganisatie van de basisverzekering ziektekosten, met betrekking tot de 
geïdentificeerde beleidsgebieden ten einde door middel van meetbare doelen, in de totale 
zorgsector draagvlak te scheppen voor de noodzaak om met oog voor de urgentie van de situatie, 
daadwerkelijk in te zetten op een verlaging van de zorguitgaven.  
 
Het verlagen van de uitgaven aan geneesmiddelen is voorzien in de uitvoering van het 
substitutiebeleid. Hoewel aan dit beleid kosten zijn verbonden, komen deze kosten geheel ten 
laste van de gerealiseerde besparingen. Op termijn worden deze kosten vervolgens 
terugverdiend door het duurzaam verlagen van de uitgaven. Hiervoor zijn ook andere wettelijke 
instrumenten ingezet in een wijziging van de Landsverordening op de 
geneesmiddelenvoorziening en het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen.  
 
Het verlagen van de uitgaven aan medische uitzendingen is voorzien door een verlaging van de 
behoefte, gelet op de ingebruikname van het CMC en tevens een organisatie van het medisch-
specialistisch bedrijf, gericht op het invliegen van medisch specialisten voor het verrichten van 
de medische behandelingen van een groep patiënten, in plaats van deze individuele patiënten 
een voor een uit te zenden. De besparing voortvloeiende uit de ingebruikname van het CMC 
wordt geschat op NAf. 19 miljoen die duurzaam kan worden gerealiseerd.  
 
Het verlagen van de uitgaven aan de medisch-specialistische zorg is voorzien in het aangaan van 
zorgcontracten als bedoeld in artikel 7.1, eerste lid, van de landsverordening en het hiertoe stellen 
van nadere criteria in het Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten. De besparingen in dit 
kader hangen samen met de introductie van productieplafonds en afspraken omtrent de 
praktijkomvang. Ook is als nader criterium opgenomen, dat de Uitvoeringsorganisatie geen 
zorgcontracten aangaat met zorgaanbieders die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. 
De beperkte looptijd van een zorgcontract met de plicht de uitvoering hiervan te evalueren zoals 
voorzien in artikel 7.1, tweede en derde lid, van de landsverordening, zijn kaders gericht op het 
bevorderen van de kwaliteit van de zorg, de investeringen hierin en het resultaat voor de patiënt. 
De besparingen worden geschat op NAf. 17 miljoen.  
 
Raad van Advies 

De Raad van Advies heeft bij advies van 30 april 2019 (RA/10A-19-LB) geconcludeerd tot 
besluitvorming conform het ontwerp, nadat met het advies rekening zou zijn gehouden. De door 
de Raad voorgestelde aanpassingen zijn verwerkt. 
 
Artikelsgewijs deel 

In artikel 1 worden ter vereenvoudiging van de regeling enkele definities gegeven.  
 
In artikel 2, eerste lid, tot en met artikel 4 zijn de taakstellingen opgenomen. Deze spreken voor 
zich en behoeven geen toelichting. Artikel 2, tweede en derde lid, betreffen de financiële 
tegemoetkoming aan importeurs bij het verlagen van de inkoopkosten. De methodiek voor het 
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bepalen van de financiële tegemoetkoming, zal uitgaan van de mate waarin elke importeur 
bijdraagt aan het verlagen van de inkoopkosten voor geneesmiddelen.  
Rekening houdende met onvoorziene omstandigheden buiten de invloedsfeer van de 
Uitvoeringsorganisatie is in artikel 5 de mogelijkheid opgenomen, dat een taakstelling in een 
bepaald jaar van de referentieperiode bij ministeriële regeling met algemene werking kan 
worden bijgesteld. Het uitgangspunt blijft echter, dat de taakstelling gedurende de 
referentieperiode van jaar tot jaar dient te worden gehaald. De duurzame financiering van de 
zorguitgaven vereist immers een strak beheer van de diverse voorzieningen gericht op het 
verlagen van de totale zorguitgaven. 
 
In artikel 6 is ter uitvoering van artikel 4.4, vierde lid, onderdeel a, van de landsverordening 
opgenomen, dat in het daarin bedoelde overzicht, inzichtelijk wordt gemaakt welke kosten zijn 
verbonden aan de realisatie van de opgedragen besparingen. In dit artikel wordt onder kosten 
verstaan, die kosten die de Uitvoeringsorganisatie maakt ter uitkering van de financiële 
tegemoetkoming aan importeurs, maar ook de vergoeding die aan apothekers wordt toegekend 
op basis van het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen. Hoewel beide vergoedingen 
andersoortig van aard zijn, wordt in dit landsbesluit de opdracht aan de Uitvoeringsorganisatie 
gegeven om deze kosten inzichtelijk te maken, aangezien dit landsbesluit dient ter uitvoering 
van artikel 4.4 van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten. Het Landsbesluit 
verpakte geneesmiddelen dient ter uitvoering van de Landsverordening op de 
geneesmiddelenvoorziening. Onderhavig landsbesluit is primair gericht op het bewerkstelligen 
van de voorziene besparingen. Vanuit dit perspectief is het aanvaardbaar, dat door middel van 
verwijzing naar het gewijzigde Landsbesluit verpakte geneesmiddelen, de opdracht aan de 
Uitvoeringsorganisatie wordt gegeven tot het opnemen van eerdergenoemde kosten in de 
ramingen inzake de uitvoering van de basisverzekering ziektekosten.  
Artikel 7 bevat een evaluatiebepaling, aangezien de referentieperiode beperkt is tot vijf jaar. Voor 
verlenging, wijziging of beëindiging van de taakstellingen is een evaluatie wenselijk. Zodoende 
kan het beleid neergelegd in het landsbesluit worden getoetst. De evaluatie zal zijn gericht op de 
vraag in hoeverre de Uitvoeringsorganisatie de taakstellingen heeft gerealiseerd. Hierbij is 
natuurlijk ook van belang welke overige ontwikkelingen zich in de zorgsector hebben 
voorgedaan. Deze ontwikkelingen kunnen demografisch van aard zijn, financieel, maar ook 
samenhangen met ontwikkelingen in de technologie van de zorg. De evaluatie dient uiterlijk in 
het vierde kwartaal van het jaar 2023 gereed te zijn, opdat de besluitvorming inzake de eventuele 
verlenging van de taakstellingen, tijdig kan geschieden.  
 
De inwerkingtreding opgenomen in artikel 8 is gesteld op 1 januari 2020, opdat de nodige 
voorbereidingen voor een gedegen uitvoering van de regeling kunnen worden getroffen. Deze 
datum geldt ook als inwerkingtreding van de aanpalende regelingen ter uitvoering van de 
Landsverordening basisverzekering ziektekosten en de tot wijziging van de Landsverordening 
zorginstellingen en Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening.  
 

De Minister van Gezondheid, 
Milieu en Natuur, 

       S.F. CAMELIA- RÖMER 
 


