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Advertentie

Nieuwe baby 
verplicht bij bvz
Ondanks particulier verzekerd gezin
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een particuliere verzekeraar is in een niet lang geleden uitgesproken von-
nis door de rechter niet verplicht om een pasgeboren baby mee te verzekeren, ondanks
het feit dat de rest van het gezin - vader, moeder en twee andere kinderen - wel verze-
kerd is bij de particuliere verzekeraar, nog voordat de basisverzekering ziektekosten
(bvz) van kracht werd. De baby moet dus bvz-verzekerd worden.

Het gezin spande een rechts-
zaak aan tegen de particuliere
verzekeraar omdat deze weiger-
de de baby mee te verzekeren.
De pasgeborene valt immers
automatisch en bij wet onder de
bvz, zo is door de verzekeraar
aangevoerd. Maar het gezin
stelt: ,,In de algemene voor-
waarden van de particuliere ver-
zekeraar staat dat eigen kinde-
ren die blijvend in het gezin zijn
opgenomen zonder medische
selectie met ingang van de dag
van geboorte meeverzekerd wor-
den. Voorwaarde is dat zij
binnen 30 dagen na de geboorte
schriftelijk ter verzekering zijn
aangemeld.” 

Belangrijkste argumenten
voor het gerecht om mee te gaan
in het betoog van de particuliere
verzekeraar, is dat de baby niet
onverzekerd zou zijn en dat ‘de
BVZ er op zichzelf niet aan in de
weg staat de baby ook bij de par-
ticuliere verzekeraar te verzeke-
ren’.

In het vonnis wordt verder
aangevoerd: ,,Al met al is niet
aannemelijk dat de particuliere
verzekeraar onrechtmatig of on-
zorgvuldig jegens het gezin of
de baby handelt door te weige-
ren de baby te verzekeren. Daar-
bij is het van belang dat de baby
door de weigering niet onverze-
kerd hoeft te blijven, maar elk

moment kan worden aangemeld
voor de basisverzekering. Daar
komt bij dat de particuliere ver-
zekeraar zich bereid heeft 
verklaard de baby alsnog te ver-
zekeren zodra de bvz-uitvoe-
ringsorganisatie, de Sociale Ver-
zekeringsbank (SVB), zich op
het standpunt zou stellen dat het
kind niet onder de bvz valt, dan
wel dat de baby ontheffing 
daarvan krijgt. De onhandigheid
van één gezinslid dat elders is
verzekerd en de mogelijkheid
dat de baby door schenking of
erfenis ooit premie zou moeten
betalen, rechtvaardigen even-
min een voorziening in kort ge-
ding.”

‘Excuses Curaçao volgen’
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Directeur van In-
sel Air, Edward Heerenveen, be-
tuigde gisteren spijt op Bonaire
met betrekking tot de vele ver-
traagde vluchten tussen het ei-
land en Curaçao de afgelopen
periode. Heerenveen verklaart
desgevraagd aan deze krant dat
Insel Air binnenkort ook excu-
ses op Curaçao zal aanbieden.

,,Wij zullen een persconferen-
tie organiseren en de nieuwe
maatregelen voor vluchten op en
van Curaçao en andere zaken uit
de doeken doen. Wanneer die
bijeenkomst zal plaatsvinden,
kunnen we vooralsnog niet aan-
geven. We zijn ons bewust van
de problemen met betrekking

tot de connecties vanuit Curaçao
naar de andere bestemmingen”,
aldus de directeur van Insel Air.

Insel Air is momenteel bezig
met nieuwe dienstregelingen en
rechtstreekse verbindingen tus-
sen Aruba en Bonaire en krijgt
binnenkort extra vliegtuigen tot
haar beschikking, waaronder
twee Fokkers 50. Heerenveen:
,,Voor Bonaire hebben wij maat-
regelen genomen met betrek-
king tot extra vliegtuigen en
meerdere routes. Wij hebben
onze speren allereerst gericht op
dit eiland. Hierna zullen wij ons
richten op Aruba en uiteindelijk
op maatregelen voor Curaçao.
Dan zullen wij hier tevens onze
excuses aanbieden.”

Kas di Bario Bandariba dicht
Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - Het buurtcentrum
Kas di Bario Bandariba is tijde-
lijk gesloten. Dit wordt bekend-
gemaakt door Desmond Leetz,
van het ministerie voor Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Werk
(SOAW). ,,Klanten kunnen tot
en met 15 augustus terecht bij
Kas di Bario in Punda”, aldus de
berichtgeving die geen reden
geeft voor de sluiting. In het

buurtcentrum kunnen mensen
in de wijk hun onderstandsuit-
kering ophalen, maar ook subsi-
die ontvangen voor water en
elektriciteit en huursubsidie
voor woningen van de Fundas-
hon Kas Popular (FKP). Daar-
naast kunnen ventvergunnin-
gen daar aangevraagd worden.
In de toekomst kunnen ook ar-
beidsaangelegenheden aange-
kaart worden.


