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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 15 mei
2003 ter uitvoering van artikel 26, eerste lid, van de
Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB
1992 no. 18)

Citeertitel: Restitutiebesluit AZV
Vindplaats : AB 2003 no. 37
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
de Landsverordening : de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18);
de rechthebbende
: de in artikel 3 van de Landsverordening bedoelde verzekerde, waarvoor de in artikel 26, eerste lid, van de Landsverordening bedoelde bijzondere toestand is afgekondigd;
de Minister
: de minister, belast met volksgezondheid.
Artikel 2
1. De aanspraak op restitutie ten laste van het Algemeen Fonds
Ziektekosten ontstaat op de dag nadat de beschikking van de Minister,
houdende constatering van het bestaan van een uitzonderingssituatie
als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de Landsverordening, is bekendgemaakt.
2. De restitutie omvat de door de rechthebbende gemaakte kosten
voor dienstverleningen en verstrekkingen of delen daarvan, ten aanzien
waarvan de uitzonderingssituatie bestaat.
3. Voor vermelding in een beschikking als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, komen in aanmerking alle vormen van medische zorg en hulp,
welker aanspraken op dat moment bestaan.
Artikel 3
1. Voor het verkrijgen van restitutie is vereist de voorafgaande
overlegging ten kantore van het uitvoeringsorgaan van de originele
kwitantie, waarop de naam en het adres van de rechthebbende, de aard
van de verrichting of de dienstverlening, het betaalde bedrag, de dagtekening, de handtekening van de betrokken dienstverlener en, zo mogelijk, diens stempel zijn vermeld.
2. Als basis voor de bepaling van de omvang van de restitutie is
het op de kwitantie vermelde bedrag doorslaggevend, tenzij toepassing
van artikel 4, eerste lid, tot een lager bedrag leidt.
3. De in het eerste lid bedoelde overlegging van een kwitantie,
geschiedt door de rechthebbende zelf of diens gemachtigde. De overlegging van de kwitantie geschiedt uiterlijk binnen twee maanden na de
dagtekening ervan.
Artikel 4
1. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, bedraagt ten
hoogste hetzij het voor het intreden van de uitzonderingssituatie tussen het uitvoeringsorgaan en de contractant of de contracterende in-
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stelling overeengekomen tarief, hetzij het door het uitvoeringsorgaan
aan de desbetreffende contractant of behandelende instelling aangeboden nieuw tarief, hetzij het wettelijk vastgestelde tarief voor de
desbetreffende vorm van zorg.
2. De in een uitzonderingssituatie geldende tarieven van de desbetreffende dienstverleningen worden door de Minister onverwijld in de
Landscourant van Aruba bekendgemaakt. Deze tarieven liggen tevens voor
een ieder kosteloos ten kantore van de Directie Volksgezondheid ter
inzage.
Artikel 5
Onverminderd artikel 4, legt de rechthebbende voor het verkrijgen
van restitutie van de kosten voor:
a. verrichtingen door een medisch specialist: de verwijsbrief van de
huisarts, een door het uitvoeringsorgaan verleende toestemming,
voor zover wettelijk vereist, en, indien het een ingreep betreft,
waarvoor een meldingsplicht geldt, het bewijs dat die melding is
gedaan;
b. verrichtingen door een fysiotherapeut: het bewijs van toestemming
van het uitvoeringsorgaan voor die behandeling en een schrijven van
die persoon, aangevende de voor iedere zitting afzonderlijk verrichte applicaties;
c. leveringen van goederen, als bedoeld in het Landsbesluit hulpmiddelen AZV (AB 1999 no. 16): ingeval ingevolge dat landsbesluit een
toestemming van het uitvoeringsorgaan, dan wel een recept van een
arts vereist is, die toestemming respectievelijk een kwitantie
waarop het receptnummer is vermeld;
d. levering van genees- en verbandmiddelen: een kwitantie waarop het
receptnummer is vermeld en met de tekst "Uitsluitend declareerbare
medicijnen" afgestempeld is.
Artikel 6
1. De uitbetaling van de bedragen voor de dienstverlening door
een verloskundige of huisarts geschiedt terstond na de aanbieding en
de goedkeuring van de in artikel 5, eerste lid, vermelde bescheiden
ten kantore van het uitvoeringsorgaan.
2. De uitbetaling van de bedragen voor de overige dienstverleningen, geschiedt uiterlijk dertig dagen na die van de aanbieding van de
in artikel 5 vermelde bescheiden door overboeking daarvan op een door
de rechthebbende vermelde bankrekening.
Artikel 7
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Restitutiebesluit AZV.

2

