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Advertentie

SVB: Geen
restitutie bvz
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de basisverzekering ziektekosten (bvz) is
er geen mogelijkheid om geld terug te krijgen voor
gemaakte kosten die door de patiënt zelf zijn betaald. Dat
laat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) weten.

Gaslevering
weer stabiel
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De levering van
gas is sinds enkele weken sta-
biel. Dat meldt Curgas. Zowel
op Curaçao als op Bonaire is die
zodanig verbeterd dat de lever-
ing binnen vijf dagen kan wor-
den gegarandeerd.

De eerdere problemen met de
gasdistributie konden worden
opgelost door aanpassingen in
de inkoop van gascilinders en
door afspraken te maken met de
douane over het transport naar
Bonaire. De problemen op Bo-
naire konden in relatief korte
tijd worden opgelost door er dag
en nacht en in het weekend aan
te werken, aldus Curgas. Nu de
achterstand vrijwel is wegge-
werkt kunnen klanten die nog
geen gascilinder hebben ontvan-
gen contact opnemen met Cur-
gas of Curoil Bonaire.

Voor de levering aan klanten
met grote tanks krijg Curgas in
augustus een extra bulktruck.
Verder wordt binnenkort in
Muizenberg begonnen met de
bouw van een derde vulstation
voor kleine gascilinders. Dit
moet verlichting brengen in de
lange rijen in Santa Rosa.

Tot slot wijst Curgas de klan-
ten erop dat ze zelf kunnen zor-
gen voor de vlotte levering van
gascilinders door het huisnum-
mer duidelijk zichtbaar te ma-
ken, geen honden los te laten
lopen op het erf, thuis te zijn als
het terrein niet toegankelijk is.

,,Zo gebeurt het, om welke re-
den dan ook, dat een patiënt die
verzekerd is via de basisverzeke-
ring zelf voor medische dienst-
verlening of medicijnen betaalt.
Deze mensen benaderen de
SVB vervolgens met het verzoek
om het betaalde geld terug te
krijgen. Helaas is dit niet moge-
lijk.”

Volgens de SVB staat duide-
lijk in de basisverzekeringswet
uitgelegd dat het naderhand ont-
vangen van restitutie niet moge-
lijk is. Daarom dient de verzeke-
ringskaart ook als bewijs dat ie-
mand verzekerd is en dat de
SVB de kosten betaalt aan in-
stanties die zorg verlenen aan de
patiënt. ,,Als je vervolgens toch
zelf betaalt, krijg je de gemaakte
kosten niet terug”, verklaart de
SVB. Ook wil de verzekerings-
bank benadrukken dat kosten
die in het buitenland gemaakt
worden, ook niet worden gedekt.
,,Het is aan te raden een ziekte-
kostenverzekering af te sluiten
op het moment dat je naar het

buitenland gaat. Denk eraan dat
ook hierbij geldt dat gemaakte
kosten niet naderhand gedecla-
reerd kunnen worden. De wet
stelt duidelijk dat de kosten ver-
zekerd zijn op het moment dat
de patiënt op Curaçao verblijft.
Als de verzekering je naar het
buitenland stuurt, een medische
uitzending, alleen dan vergoedt
de verzekering de kosten van de
behandeling.”

Finale Miss Teenager op 12 juli

De finale van de Miss Curaçao Teenager schoonheidscompetitie zal
plaatsvinden op 12 juli. Acht deelneemsters doen mee aan de miss-
verkiezing en zijn al enkele maanden intensief bezig met voorberei-
ding. Kaarten voor de finale van de verkiezing zijn verkrijgbaar voor
75 gulden in de vip-sectie en voor 40 gulden in de algemene sectie
bij Samsom, het kantoor van IBFF in het WTC en bij de deelneem-
sters. FOTO IBFF

‘De R. gedwongen tot slikken bolletjes’
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Brian de R. uit
Wassenaar heeft onder dwang
bolletjes moeten slikken. Dat
vertelde hij in een kort telefoon-
gesprek aan zijn vriendin. De 23-
jarige man zit sinds vorige
maand in Duitsland vast op ver-
denking van drugssmokkel van-
uit Curaçao. Aldus Omroep West.
Volgens het Openbaar Ministe-
rie in Duitsland was De R. met

40 bolletjes in zijn lichaam op
het vliegtuig van Curaçao naar
Düsseldorf gestapt. Tijdens een
routinecontrole op het vliegveld
in Düsseldorf werd hij door de
douane betrapt en gearresteerd.
Volgens justitie kan hij binnen
een maand voor de rechter ver-
schijnen. In Duitsland wordt
drugssmokkel over het alge-
meen harder bestraft dan in
Nederland. De R. hangt een ge-

vangenisstraf van maximaal 15
jaar boven het hoofd. De ver-
dachte werd vorige maand als
vermist opgegeven na een kort
telefoontje naar zijn vriendin.
Hij vertelde haar huilend dat hij
niet naar huis kon komen, waar-
na hij de verbinding verbrak. De
vriendin van Brian dacht dat hij
vanaf Curaçao belde, maar hij
bleek op dat moment al gear-
resteerd te zijn in Duitsland.


