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Ministerieel besluit van 28 september 2017 van de
Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en
Arbeid, houdende het besluit levensmiddelen vouchers.

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING
EN ARBEID

In overweging genomen hebbende:
-

-

-

-

-

-

Dat het noodzakelijk is om voorzieningen te treffen, zodat de
inwoners van Sint Maarten kunnen blijven voorzien in de eerste
levensbehoefte;
Dat daarvoor een voucher-stelsel wordt opgezet om levensmiddelen
vouchers te verstrekken aan hen die op deze noodhulp aangewezen
zijn;
Dat de vouchers ter waarde van NAFL 150,- (honderd vijftig gulden)
ingewisseld kunnen worden bij deelnemende supermarkten;
Dat de deelnemende supermarkten die bij hen ingeleverde vouchers
kunnen verzilveren bij het ministerie van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid;
Dat de deelname van een supermarkt vastgelegd wordt in een
overeenkomst tussen de supermarkt en het land Sint Maarten;
Dat in deze overeenkomst de voorwaarden en voorschriften van het
vouchergebruik worden beschreven en de aanspraak op verzilvering
van de voucher door de supermarkt;
Dat de vouchers verzilverd kunnen worden tegen 85% van de
winkelprijs van de verstrekte goederen met een maximum van NAFL
127,50 (honderd zevenentwintig gulden en vijftig cent) per voucher;
Dat er in totaal 11.760 vouchers beschikbaar zijn.

Gelet op:
Artikelen 2, vierde lid, en artikel 23 van de Landsverordening
financiële bijstand;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1 Definitie
In dit besluit wordt verstaan onder voucher: een door of namens de Minister
van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid verstrekt
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waardepapier met een tegenwaarde van NAFL 150,- te gebruiken voor het
verkrijgen van levensmiddelen bij deelnemende supermarkten.

Artikel 2 Juridisch kader
Dit besluit geldt in aanvulling en waar nodig in afwijking van de artikelen 4
tot en met 8 van de Landsverordening financiële bijstand en tevens geldt
dat op grond van artikel 2, vierde lid van deze landsverordening wordt
afgeweken van artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van deze
landsverordening.

Artikel 3 Aanspraak
1.

2.
3.
4.

5.

De Minister van VSA en namens hem hiertoe aangewezen personen
kunnen eenmaal in de twee weken een voucher verstrekken aan in
Sint Maarten verblijvende belanghebbenden die niet beschikken
over inkomen of middelen om te voorzien in levensmiddelen.
De voucher wordt verstrekt op volgorde van aanvraag totdat het
plafond is bereikt.
Het plafond bedraagt NAFL 1.500.000,-, gelijk te stellen met 11.760
vouchers.
Gezinnen van drie of meer personen kunnen ten hoogste eenmaal
in de twee weken twee vouchers verstrekt krijgen. Anderen kunnen
ten hoogste eenmaal in de twee weken één voucher verstrekt
krijgen.
Personen of gezinnen die meer vouchers verstrekt hebben gekregen
zijn verplicht deze aan een verstrekkende instantie terug te geven.

Artikel 4 Voucher
1.
2.
3.
4.

5.

De voucher vertegenwoordigt een waarde van NAFL 150,- te
besteden bij deelnemende supermarkten.
De voucher kan niet worden gebruikt om alcohol- en tabakhoudende
goederen te verkrijgen.
De voucher heeft een geldigheid van twee weken na de
afgiftedatum.
De voucher is niet overdraagbaar. De voucher is op naam gesteld
van een persoon met een geldig identiteitsbewijs en kan uitsluitend
door die persoon met dat identiteitsbewijs worden gebruikt.
De voucher is niet deelbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 5 Deelnemende supermarkten
1.

2.
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Met deelnemende supermarkten wordt een overeenkomst, zoals
opgenomen in bijlage 1 “Relief goods voucher acceptance
agreement”, gesloten op basis waarvan de vergoeding van de
voucher plaatsvindt met in achtneming van de onderstaande leden.
De maximale vergoeding per voucher bedraagt 85% van de
verkregen goederen. Voor alcohol- en tabakhoudende goederen
wordt geen vergoeding uitgekeerd.

2

3.

Vouchers worden vergoed indien deze binnen 2 maanden na
besteding ervan in de supermarkt worden ingeleverd.

Artikel 6 Slotartikel
1.
2.
3.
4.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit levensmiddelen vouchers.
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Afkondigingsblad.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van
ondertekening ervan.
Dit besluit vervalt met ingang van 1 december 2017, uitgezonderd
artikel 5 dat vervalt met ingang van 1 januari 2018.

De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid
De achtentwintigste september 2017

Uitgegeven de tiende oktober 2017
De minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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