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Datum: 28 september 2017 
 

 
Interne Beleidsnota ter uitvoering van het Besluit levensmiddelen vouchers 

 

 
De Ministerraad heeft op 20 september 2017 besloten om NAFL 1.500.000,- beschikbaar stellen 

voor noodhulp aan ingezetenen van Sint Maarten die (financieel) zodanig getroffen zijn door 

orkaan IRMA dat zij niet in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Op 28 september 2017 

heeft de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (“de Minister”) het “Besluit 

levensmiddelen vouchers” vastgesteld. Met dit Ministerieel Besluit is een voucher-stelsel opgezet 

om levensmiddelen vouchers te verstrekken aan hen die op deze noodhulp aangewezen zijn. De 

juridische basis voor het verstrekken van de vouchers is de Landsverordening financiële bijstand 

(hierna: de Landsverordening).  

Op grond van artikel 2, lid 1, van de Landsverordening kan bijstand worden verleend aan een 

persoon met de Nederlandse nationaliteit die ten minste drie maanden ingezetene is van Sint 

Maarten. Op grond van artikel 2, lid 2, van deze Landsverordening wordt een uitzondering 

gemaakt voor niet-Nederlanders die ten minste vijf jaren rechtmatig op Sint Maarten verblijven. 

Op grond van artikel 2, vierde lid kan in afwijking van het tweede lid aan een belanghebbende die 

binnen Sint Maarten verblijft, doch niet voldoet aan het tweede lid, onderdeel b (de vijf-jaren eis), 

en die door gebrek aan inkomen of vermogen in levensbedreigende omstandigheden verkeert of 

dreigt te verkeren, bij wijze van uitzondering niettemin bijstand worden verleend. 

Met artikel 2 van het Ministeriele besluit is gebruik gemaakt van de mogelijkheid van artikel 2, 

vierde lid, van de Landsverordening om ook bijstand te verlenen aan rechtmatig op Sint Maarten 

verblijvende niet-Nederlanders, die minder dan vijf jaren op Sint Maarten verblijven. De 

Landsverordening biedt echter geen mogelijkheid om een uitzondering te maken op de regel dat 

de aanvrager rechtmatig op Sint Maarten verblijft.  

 

De Landsverordening hanteert kort gezegd als uitgangspunt dat uitsluitend rechtmatig op Sint 

Maarten verblijvende personen aanspraak kunnen maken op financiële bijstand. Gelet op de 

ernstige gevolgen van orkaan IRMA voor een groot aantal ingezetenen van Sint Maarten en de 

humanitaire noodzaak om iedereen te beschermen tegen een acute bedreiging van de voorziening 

in de eerste levensbehoeften, is besloten om bij de uitvoering van het Besluit levensmiddelen 

vouchers elke aanvrager die in aanmerking komt voor een voucher, gelijk te behandelen. De 

rechtmatigheid van het verblijf van de aanvrager wordt derhalve niet getoetst. Wel blijft het strikt 

vereist dat de aanvrager zich moet kunnen legitimeren alvorens zijn aanvraag in behandeling 

wordt genomen.  

 

De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid,  

 

 

 

E. Lee  


