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AANKONDIGING 

 

 

 

Bij exploit van de 27ste februari 2018, heb ik, 

Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht 

in Eerste Aanleg van Sint Maarten, 

gevolggevende aan een beschikking van de E.A. 

Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten, van 

de 17de februari 2018, OPGEROEPEN:  

WENDIE MICHEL BROWN, zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten, voor de 

terechtzitting van: dinsdag de 29ste mei 

2018, des voor/na middags te 08.30 uur, 

ten Raadhuize te Phillipsburg, teneinde op de 

door: FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL 

BANK (CAYMAN) LTD., gedomicilieerd op Sint 

Maarten in de Vineyard Building, ten kantore 

van de advokaat mr. H.A. Seferina, tegen 

hem/haar ingestelde vordering te antwoorden. 

SXM 201800061                            

       

 De deurwaarder voornoemd,  

RT PRIVATE FUND FOUNDATION 

(gevestigd te St. Maarten) 

In liquidatie 

 

Bij beslissing van de vergadering van het 

bestuurslid op 26 maart 2018 er is besloten om 

op te lossen de stichting voor 26 maart 2018.  

Het plan is ter inzage in het Handelregister en 

bij Kantoren van de stichting. 

 

ST. MAARTEN INTERNATIONAL TRUST 

COMPANY N.V. 

P.o. box #245, Frontstreet 5, Suite 5 

Philipsburg, St. Maarten  

 

 

 

 

 

 

E.A. Arrindell. 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

          van 11 augustus 2017, nr. 13339/2017 

De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat de Minister plaatsen aanwijst tot voorlopige opneming van psychiatrische patiënten, in de 

landsverordening aangeduid als krankzinnigen, en daarbij voorschriften vaststelt waaraan die 

plaatsen moeten voldoen; 

 

- dat de Minister in spoedeisende gevallen psychiatrische patiënten in bewaring kan doen stellen 

in een aangewezen plaats tot voorlopige opneming; 

 

- dat de Stichting voor de Promotie en Begeleiding van de Geestelijke Gezondheidszorg op Sint 

Maarten, hierna aan te duiden als de Mental Health Foundation, voor het eerst bij beschikking 

van 23 januari 2013, no. 2012/1846, is aangewezen als plaats tot voorlopige opneming en dat 

de aanwijzing van 26 juni 2014, no. 1201/2014, is verlengd tot en met 31 december 2016; 

 

- dat de Mental Health Foundation bij brief van 19 april 2017 heeft verzocht de vergunning die 

is verlopen op 31 december 2016 te hernieuwen en totdat deze vergunning is verleend de 

inbewaringstelling van psychiatrische patiënten in de Mental Health Foundation toe te staan in 

noodzakelijke gevallen; 

 

- dat hiernaast tot oprichting van een particulier krankzinnigengesticht de vergunning van de 

Minister is vereist, waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden, en dat als particulier 

krankzinnigengesticht wordt beschouwd elke inrichting, waarin meer dan drie krankzinnigen, 

die niet tot het gezin behoren, worden verpleegd; 

 

- dat de Mental Health Foundation op basis van deze criteria als particulier 

krankzinnigengesticht wordt beschouwd en dan ook een vergunning hiertoe vereist is; 

 

- dat een dergelijke vergunning niet eerder is toegekend, omdat de Mental Health Foundation 

niet voldeed aan vereisten betreffende onder meer een wijziging van de statuten van de 

rechtspersoon en een samenwerkingsverband met andere zorginstellingen; 
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- dat deze vereisten nader zijn besproken in meerdere bijeenkomsten tussen de Mental Health 

Foundation en het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, op basis 

waarvan is geconcludeerd dat een fusie met de Stichting Sint Maarten Medical Center dan wel 

een vergaande samenwerking met de Stichting Cooperation Foundation for Drug Rehabilitation 

op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort, maar dat een samenwerking met relevante 

zorginstellingen wel degelijk wenselijk is; 

 

- dat de Mental Health Foundation een wijziging van de statuten heeft voorbereid, waarmee de 

doelomschrijving in overeenstemming wordt gebracht met de actuele doelstellingen van de 

stichting, waarmee wordt voldaan aan de vereisten tot het instellen van een patiëntenraad, 

een financiële commissie en een klachtencommissie en waarmee de statuten nader in 

overeenstemming worden gebracht met de Corporate Governance Code; 

 

- dat het wenselijk is om de Mental Health Foundation zowel aan te wijzen als plaats tot 

voorlopige opneming voor het in bewaring stellen van psychiatrische patiënten in  

spoedeisende gevallen, als om de Mental Health Foundation onder voorwaarden een 

vergunning te verstrekken als particulier krankzinningengesticht; 

 

Gelet op de artikelen 2 en 5 van de Landsverordening toezicht op krankzinnigen; 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. dwangmiddelen: afzondering, separatie, fixatie, onvrijwillige medicatie en onvrijwillige 

toediening van vocht of voedsel; 

b. landsverordening: Landsverordening toezicht krankzinnigen; 

c. Minister: Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid; 

d. psychiatrisch patiënt: persoon lijdend aan een psychische ziekte als gevolg van een gebrekkige 

ontwikkeling of stoornis van de geestvermogens. 

 

Artikel 2 

 

1. De Mental Health Foundation wordt aangewezen als plaats tot voorlopige opneming als bedoeld 

in artikel 5 van de landsverordening, waar in spoedeisende gevallen psychiatrische patiënten in 

bewaring kunnen worden gesteld.  

2. De aanwijzing wordt ingetrokken indien de Mental Health Foundation handelt in strijd met de 

voorwaarden en voorschriften gesteld in dit besluit of de toepasselijke wet- en regelgeving.  

 

Artikel 3 

 

Aan de Mental Health Foundation wordt een vergunning verleend tot oprichting van een particulier 

krankzinnigengesticht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de landsverordening, onder de in de 

artikelen 4 tot en met 6 gestelde voorwaarden. 
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Artikel 4 

 

1. De Mental Health Foundation is uitsluitend bestemd tot inbewaringstelling, behandeling en 

verpleging van psychiatrische patiënten. 

2. De in het eerste lid bedoelde zorg is toegankelijk voor de bevolking van Sint Maarten, zonder 

onderscheid op grond van onder meer ziektekostenverzekering. 

3. De Mental Health Foundation biedt verantwoorde zorg aan, in overeenstemming met 

ontwikkelde protocollen, en handelt ook anderszins in overeenstemming met de voorschriften 

gesteld in hoofdstuk 3, paragraaf 1 en 2, van de Landsverordening zorginstellingen.  

4. De Mental Health Foundation neemt voldoende gekwalificeerd personeel in dienst om aan de 

verantwoordelijkheden van de instelling te voldoen en verantwoorde zorg aan te bieden, en 

draagt zorg dat het personeel hun vakbekwaamheid op peil houdt door middel van relevante 

trainingen. 

5. De Mental Health Foundation bewerkstelligt een goede professionele samenwerking met alle 

partijen die betrokken zijn bij psychiatrische zorgverlening. 

6. De Mental Health Foundation spant zich in om tot een samenwerkingsverband met een of 

meerdere andere zorginstellingen te komen.  

7. De Mental Health Foundation draagt zorg voor een passende 

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van zowel de rechtspersoon als het 

personeel en stuurt de Minister een kopie van de ter zake afgesloten polissen. 

 

Artikel 5 

 

1. De Mental Health Foundation houdt een register bij van iedere opname en ontslag. 

2. Iedere psychiatrische patiënt die wordt opgenomen in de Mental Health Foundation krijgt bij 

aankomst een overzicht van de huisregels en de rechten van de patiënt.  

3. De Mental Health Foundation draagt zorgt voor een adequate vertegenwoordiging van de 

patiënten en hun belangen, waartoe in ieder geval behoort het verstrekken van informatie over 

het gevoerde kwaliteitsbeleid, het in de gelegenheid stellen tot het uitbrengen van advies over 

het gevoerde beleid of beleidsvoornemens en het in overleg treden met de vertegenwoordiging 

van patiënten over besluiten die afwijken van die adviezen. 

4. Dwangmiddelen ten aanzien van in bewaring gestelde psychiatrische patiënten worden enkel 

kortdurend toegepast in een noodsituatie indien dit noodzakelijk is ter afwending van gevaar en 

indien geen minder ingrijpende alternatieven mogelijk zijn. 

5. Van elke toepassing van een dwangmiddel op een psychiatrische patiënt wordt dagelijks 

aantekening gehouden in het register, genoemd in artikel 10 van de landsverordening. 

6. Dossiers van patiënten worden bij voorkeur elektronisch bijgehouden en worden 

overeenkomstig artikel 454, derde lid, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek gedurende tien 

jaren bewaard, tenzij de patiënt een verzoek doet tot vernietiging van deze gegevens 

overeenkomstig artikel 455, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Ook anderszins handelt de 

Mental Health Foundation in overeenstemming met de voorschriften gesteld in boek 7, titel 7, 

afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek, aangaande de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst.  
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Artikel 6 

 

1. De Mental Health Foundation stelt de Minister op de hoogte van ontwikkelingen die van belang 

zijn voor de inbewaringstelling, behandeling en verpleging van psychiatrische patiënten. 

2. De Mental Health Foundation verstrekt vóór 1 januari 2018 een meerjarenbeleidsplan aan de 

Minister. 

3. De Mental Health Foundation verstrekt jaarlijks vóór 1 juni een rapportage aan de Minister 

omtrent de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zorg, de financiële aspecten en de gestelde 

en behaalde doelstellingen van de instelling.  

4. De Mental Health Foundation werkt mee aan de ontwikkeling van een aansluiting tussen het 

door de stichting gebruikte (elektronisch) patiëntendossier en het door het Ministerie van 

Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid gebruikte gezondheidsinformatiesysteem 

(HIMS) ten behoeve van de verstrekking van niet tot een persoon herleidbare gegevens die 

inzicht geven in de gezondheidssituatie van de bevolking. 

5. De Mental Health Foundation werkt mee aan de ontwikkeling van een elektronische aansluiting 

tussen het huisartsinformatiesysteem en het door de stichting gebruikte elektronisch 

patiëntendossier, waarmee onder meer de verwijzing, ontslagbrief en tussentijdse evaluatie 

kunnen worden uitgewisseld. 

 

 

Artikel 7 

 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening, werkt terug tot en met 

1 januari 2017, en is geldig voor een periode van vijf jaar. 

 

 

Deze beschikking wordt geplaatst in de Landscourant. 

 

 

 

De heer Emil Lee 

Minister van Volksgezondheid,  

Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaar: Op grond van de artikelen 54 en 55 van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak, 

kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij de Minister van 

Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid of een beroepschrift indienen bij het Gerecht van 

Eerste Aanleg van Sint Maarten, binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is gegeven. 
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Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 

Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and  Telecommunication 

 
 
 

 
POLICY: LIFTING OF MORATORIUM ON BUSINESS AND OPERATIONAL LICENSES 

 

 
 
1. PURPOSE 
This policy establishes the parameters on the issuance of business and operational licenses for 
supermarkets. 
 
2. APPLICATION 

This policy applies to all new applications for business and operational licenses for supermarkets. 
 
3.  GOALS & PRINCIPLES 

The Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication (TEZVT) believes in the 
general interest and preservation of the economic development of the market. 
 
4. POLICY 

The Minister of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication in his capacity has seen 
the need in the general interest to implement a moratorium on the issuance of business and operational 
licenses for supermarkets.    
 
Supermarkets are defined as “De import, export, het kopen en verkopen van-, de groot- en kleinhandel 
in- en de distributie van:   a. verse, ingeblikte, bevroren en gedroogde levens- en genotsmiddelen;        

b. huishoudelijke artikelen;   c. groenten en fruit;   d. vis en vlees;   e. alcoholische en alcoholvrije 
dranken”.   
 
 
Implementation of this lifting of moratorium was decided after consideration of: 

 
i. The fact that the government needs to facilitate the further development of the supermarket 

industry through new and additional entry of supermarkets; 
 

ii. The fact that the government needs to mitigate the impact of the current composition of the 
supermarket industry, its penetration and the quality of its service on the economy of                 
St. Maarten; especially post Hurricane Irma. 
 

iii. The fact that the Government holds strongly that this sector is an economic driver to alleviate 

deficiencies post Hurricane Irma and to stimulate economic activity in terms of employment 
creation and price reduction for the country’s citizens due to increased competition.  
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Allowing or issuing additional business and operational licenses for supermarkets, has become necessary 
due to the passage of Hurricane Irma that has affected the island’s main source of income and 
employment level –the tourism sector. Additionally, with the projected reduction in the island’s gross 

domestic product as well as significant losses in personal income and employment; this measure is 
deemed necessary so as to alleviate/mitigate, the negative economic and social consequences that can 
spill over to the national economy.  
The Government has task to curb a negative impact on society and facilitate the supermarket industry 
as a recovery and sustainable measure, and therefore establishes this lifting of moratorium. 
 

i. This lifting of the moratorium will go into effect as of March 1st 2018 and replaces the moratorium 
of 18 February 2014, the amendment of 3rd July 2015 and the amendment of 1st June 2017.  
 

ii. The lifting of moratorium applies to all applicants; each applicant must be informed of this lifting 

of moratorium. 
 

iii. The department of economic licenses is responsible for the monitoring of this lifting of 

moratorium. 
 

iv. The public will be notified of any changes via the local media and the government website 
www.sintmaartengov.org 

 
 

MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRANSPORT & TELECOMMUNICATION 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.sintmaartengov.org/
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Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 

Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and  Telecommunication 
 

 

 
PUBLIC ANNOUNCEMENT: LIFTING OF MORATORIUM ON BUSINESS & OPERATIONAL LICENSES ON 

SUPERMARKETS  

 

 
The Minister of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication, hereby informs the 

general public on the following decisions:  

 

 The moratorium established as of the 18th February, 2014 on the issuance of business and 
operational license for supermarkets, including the amendments entitled “Supermarkets 
Moratorium” dated; 3rd July 2015 and 1st June 2017 has been lifted. 
 

 The lifting of this moratorium goes into effect as of 1st March 2018. 

 
This measure is considered necessary for the following reasons: 

i. The fact that the government needs to facilitate the further development of the supermarket 
industry; 

 
ii. The fact that the government needs to mitigate the impact of the current composition of the 

supermarket industry and the quality of its service on the economy of St. Maarten; especially 
post Hurricane Irma. 

 
iii. The fact that the Government holds strongly that this sector is an economic driver to alleviate 

deficiencies post Hurricane Irma and to stimulate economic activity in terms of employment 
creation and price reduction for the country’s citizens due to increased competition.  

 

 

MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRANSPORT AND TELECOMMUNICATION 
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Overzicht wetgeving 
 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te 

maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van 

artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het 

Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de 

Landscourant, te weten een overzicht van: 

 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van 

de Ombudsman nog niet is verstreken; 

2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 

3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 
 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 

Beoogde datum 

inwerkingtreding 

 
 

  

 
 

 

 

2 
 

 

In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

Datum 

inwerkingtreding 

AB 2018, no. 12  

Landsbesluit van de 26e maart 2018 
regelende de inwerkingtreding van 
de Landsverordening actualisering 

en harmonisatie 
toezichtlandsverordeningen 
Centrale Bank van Curaçao en Sint 
Maarten en de Landsverordening 
toezicht geldtransactiekantoren 
 

19  maart  2018  

1 mei en werkt 

terug tot en met 10 
oktober 2010 

 
 

 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

- - - 

 


