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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Nadal Teolinda
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan BLAISE
ENOLD voorheen wonende te MADRID
ROAD (LPQ) 24 DUTCH QUARTER, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 8
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
EASTERN CARIBBEAN DISCOVERY N.V.
voorheen wonende te C.A.CANNEGIETER
STREET 46, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 20 june 2015, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Nadal Teolinda,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 542 4724/542 4701 of fax: 542 9514.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB)
o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij
Ontvanger.

Abonnementsprijs per 18 november 2011:
- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per
jaar bij vooruitbetaling;
- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de
Ontvanger.
Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een
digitaal medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 1 maart
a.s. voor 12.00 uur ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Nadal Teolinda
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
RONROY GENERAL CONTRACTORS N.V.
voorheen wonende te DEFIANCE ROAD #
200, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 12 januari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
E.CENTER SERVICES voorheen wonende te
ST.MAARTEN, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 maart 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Nadal Teolinda,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
LUDFORD-WALTERS KAREN ROSEM
voorheen wonende te MONROVIA ROAD 2A NAZARETH, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
EASTERN AIR HOLDINGS voorheen
wonende te ST.MAARTEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan SINT
JAGO, WILFRED FERMAND voorheen
wonende te MARGARETH BRUCE'S DRIVE
202, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 12 januari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
EBANKS, STEVLIN voorheen wonende te
OVER THE BANK LANE 2 #4, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
august 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
LAMBERT, DOXIE EVADBEY voorheen
wonende te HOPE ESTATE #49, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
COBITE-LUBIN VILIENNE voorheen
wonende te RICHARDSON'S DRIVE, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan PETER,
PHILIP voorheen wonende te KING OF THE
SEA ROAD 4 SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan CARTY,
ROBERT A voorheen wonende te
RICHARDSON'S DRIVE #23, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan NOEL,
BLAISE voorheen wonende te UMBRELLA
CACTUS ROAD 11-H, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CASTILLO EMILIO DBA LEIBS BOUTIQUE
CENTER voorheen wonende te
RICHARDSON'S DRIVE #11, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
ANCICON N.V. voorheen wonende te
PONDFILL # 33, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CODRINGTON, STEVEN JEFFERSON DBA
FULL TIME TRUCKING voorheen wonende
te ALGIERS DRIVE LANE #1, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan CROSS
BRUNO, BASILIO DBA EDDY'S BEAUTY
SALON & BARBERSHOP voorheen wonende
te MANZELA STREET # 4, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan ZEPHIR,
JUNOT voorheen wonende te MONTE
VIDEO ROAD #5, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
NISBETH, LIONEL FRANCIS voorheen
wonende te W.G. BUNCAMPER ROAD 33,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 27 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
EVERLAST SHOP ST.MAARTEN N.V.
voorheen wonende te RHINE ROAD #162
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 21 januari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan EL
CORAZON DE COLOMBIA N.V. voorheen
wonende te C.A. CANNEGIETER STREET
#73, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 11 januari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 27 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan BIG
APPLE N.V. DBA C/O ELVIS BARRETT
voorheen wonende te SUMMIT HOTEL
UNIT# 3 LOWLANDS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan OLGIE
PEROGIES N.V. voorheen wonende te
LOODGIETERSTEEG #3, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
REYNOLD, BERNADINE voorheen wonende
te SUCKERGARDEN ROAD #8, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan SAM,
ELTON RICARDO DBA MR.BIGGS
FRIENDLY CARWASH & DELI&
LIMOUSINE voorheen wonende te C.A.
CANNEGIETER STREET #109, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CRITCHLOW, RANDOLPH voorheen
wonende te NICK SPRING #12, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Nadal Teolinda
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan AUTACC CONSULTANCY voorheen wonende te
WELLINGTON ROAD #85, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan BLAIZE,
ELIZABETH voorheen wonende te SAVANA
DRIVE 10, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 13 januari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Nadal Teolinda,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Nadal Teolinda
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
REDLINE MARINE ST.MAARTEN N.V. DBA
GLOBAL MARINE ENGINE voorheen
wonende te WELL ROAD 9/ JOBCO
COMPLEX UNIT 8, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
BARGAIN & SAVE N.V. voorheen wonende
te MADRID ROAD (LPQ) 62 DUTCH
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 13 januari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Nadal Teolinda,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Nadal Teolinda
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan FAME
PRODUCTIONS N.V. voorheen wonende te
RHINE ROAD #1, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
MARDEMBROUGH, VERNIS SIMILIENNE
voorheen wonende te OVER THE BANK
SECTION A 9, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Nadal Teolinda,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 05 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan LE
PHARE INC DBA C/O CHARTWELL
MANAGERS LIMITED voorheen wonende te
FRONTSTREET # 5, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 november
2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan SALGAR
JUICES N.V. voorheen wonende te
JUANCHO YRAUSQUIN BOULEVARD #3,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
SIGNATURE ARVAND N.V. voorheen
wonende te JUANCHO YRAUSQUIN
BOULEVARD #22, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan DEHER
MOTORS N.V. DBA JAN MARSHALL
voorheen wonende te WELFARE ROAD
#20, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 07 januari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
STICHTING PARTICULIER FONDS AL
voorheen wonende te JUANCHO
YRAUSQUIN BOULEVARD #26, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan DARYA
CONSTRUCTION INC voorheen wonende te
AIRPORT ROAD UNIT 3 # 46, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan SERGE
MANGO ADVISORS N.V. voorheen
wonende te JUANCHO YRAUSQUIN
BOULEVARD #26, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
KITCHENS ALACARTE N.V. voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 29 C, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan PAUL &
EVA N.V. voorheen wonende te JUANCHO
YRAUSQUIN BOULEVARD #228, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
ISTANBUL-ORIENT STAR N.V. voorheen
wonende te UNION ROAD2/8, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 4

Datum: 19 febuari 2016

pagina | 12

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
NOLZAIRE, JOSEPH EXAI voorheen
wonende te OVER THE BANK LN 2 10-D,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan T.B.V
CLIVE O & CHRISTINE A HEAVEN
EARTHWORKS N.V. voorheen wonende te
COCKPIT N AP B1, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan BEST
INSURANCE BROKERS N.V. voorheen
wonende te BUSH ROAD #52, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan DOLCE
VITA RISTORANTE N.V. AT MAHO PLAZA
voorheen wonende te RHINE ROAD #20,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 4

Datum: 19 febuari 2016
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan RAMOS
FEDELIA voorheen wonende te GOOSE
DRIVE 8, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 21 januari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
HORIZON YACHT CHARTERS LIMITED
N.V. C/O M BUSINESS ACCOUNTING N.V.
DBA HORIZON YACHT CHARTERS
LIMITED N.V. voorheen wonende te
WELLINGTON ROAD 35, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 27 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan TARGET
ONE MEDIA N.V. voorheen wonende te
WELLSBURG STREET # 50, COLEBAY
LAGOON, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 21 januari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan BLUE
SAPPHIRE CAFÉ N.V. voorheen wonende te
RHINE ROAD # 59, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
HARRIS, GEORGE GLADSTONE voorheen
wonende te THE KEYS ROAD #38, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
november 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
BOASHINE N.V. DBA ROMAC REALTY &
BOMAR BUILDING voorheen wonende te
SIMPSONBAY ROAD 112, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
AANSPRAKKELIJKHED CHILL OUT SXM
N.V. voorheen wonende te BUSH ROAD
#79, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 30 oktober 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan BAKER,
LUCY DBA MORNING GLORY GUEST
HOUSE voorheen wonende te ROBERT'S
DRIVE 6, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 05 januari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan RCT
ENTERPRISES N.V. DBA SOL MADAME
ESTATE voorheen wonende te A.T. ILLIDGE
ROAD 115, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 06 november 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
BAPTISTE JORES voorheen wonende te
WELFARE ROAD 12, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan MO,
JINHAI voorheen wonende te A.T. ILLIDGE
ROAD #28, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 06 november 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan SWIP
MAINTENANCE N.V. voorheen wonende te
ATRIUM BEACH RESORT BILLY FOLLY
ROAD #6, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 06 januari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CARIBBEAN FINANCIAL ACCOUNTING
AND INVESTMENT SERVICES INC N.V.
voorheen wonende te JOHAN
VERMEERSTRAAT 7, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 november
2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
ASHTROM ST.MAARTEN N.V. voorheen
wonende te DIAMOND ROAD #4 APT 1,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 06
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan E-TECH
YACHTING N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD #68, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan HAMON
JAMES BRIAN AANSPR.GESTELT. ALANA
FINE JEWELRY voorheen wonende te
CINNAMON GROVE #4, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan P&D ENTERPRISES N.V. DBA LE CHIC
BOUTIQUE voorheen wonende te C.A.
CANNEGIETER STREET #59, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CARRIBEAN MEDICAL SERVICES N.V.
voorheen wonende te ORANGE GROVE
CENTER 10, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 05 januari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan RYTAMS N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD #113-C, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan RUIZ
LOPEZ JESUS HUBERTO voorheen wonende
te GUANA BAY ROAD # 54, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan PELICAN RESORT CLUB THE
MANAGEMENT COMPANY N.V. voorheen
wonende te BILLY FOLLY #25, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan GREEN,
LISA ANGELA voorheen wonende te
GUANA BAY ARCH ROAD, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan BUILDERS SOLUTION N.V. DBA
QUALITY STRUCTURES/PREMIUM
PROPERTIES voorheen wonende te
AIRPORT ROAD #46, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan WAY IN
FASHION N.V. voorheen wonende te
BACKSTREET #99-B, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan MARLIN, MARK ALPHONS DBA
BANAN JACK BAR & BISTRO voorheen
wonende te KANAL STEEG #2, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
PARAGLIDING ADVENTURE XPERTS N.V.
voorheen wonende te BACK BAY POINT
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 05 januari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan BLUE BAMBOO N.V. LA CASA-AUTACC CONSULTANCY N.V. voorheen
wonende te UNION ROAD #75, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
SAMEDI, JONEL voorheen wonende te
GUANA BAY ROAD 107, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan WEST INDIES DIVE BAR N.V. DBA
SUNSET BEACH BAR voorheen wonende te
BEACON HILL #2, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
VALLMART N.V. voorheen wonende te
BACKSTREET #99-C, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan MIJO N.V. SUBWAY DEVELOPMENT
CARIBBEAN voorheen wonende te
W.J.A.NISBETH ROAD, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan STET
COMMUNICATIONS N.V. voorheen
wonende te GUANA BAY ROAD # 54, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 4

Datum: 19 febuari 2016

pagina | 21

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DAAL, JUNEY AUGUSTINUS voorheen
wonende te MIRACLE DRIVE #58, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 05 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
SANCHEZ, MARIO voorheen wonende te
GREEN TORCH 37, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan V.D.M. ADVERTISING N.V. voorheen
wonende te W.J.A.NISBETH ROAD, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
HECTOR, EARL URVING voorheen wonende
te W.G. BUNCAMPER ROAD 27 APT 15B,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
oktober 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan BAEZ, RAMON ELIAS voorheen
wonende te UNION ROAD #81, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan NAO
N.V. DBA USONA voorheen wonende te
SPARROW ROAD 1 UNIT A OBERSI
BUILDING HARBOUR VIEW, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
oktober 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DURAND, JEAN-MARIE voorheen
wonende te WELFARE ROAD #68 B3-5,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan BLM ENTERPRISES N.V. voorheen
wonende te SIMPSONBAY YACHT CLUB
#98, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 januari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan THE DAVIS'S AND COMPANY N.V.
voorheen wonende te SIMPSONBAY YACHT
CLUB BUILDING #8 APT 1, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan IGNATIA, DAYENGEREAU DEL CARME
voorheen wonende te UNION ROAD #3-C,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
PUBLIC ANNOUNCEMENT OF EUROPE
CARIBBEAN LINE (ECL) N.V. in

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
ULA INTERNATIONAL N.V.
(gevestigd te St. Maarten)
In liquidatie

Liquidation
The abovementioned entity has been
liquidated with immediate effect, by a share
holders' resolution dated September 28th,
2015. The final financial statements and plan
of distribution of the remaining proceeds can
be viewed at the Chamber of Commerce on
Sint Maarten and at the domicile of said
company, at Grounddove road 2, Point
Blanche, Sint Maarten, Dutch Caribbean. All
creditors of the entity have 30 days to object
in writing by filing a petition at the Court of
First Instance on Sint Maarten.
The liquidators

Bij besluit van de op 15 januari 2016
gehouden buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders is
besloten tot ontbinding
der vennoostschap per 15 januari 2016.
Het plan van uitkering light ter inzage bij het
Handelsregister en ten
kantore van de vennoostschap
GYOT N.V. in liquidatie

gevestigd te Sint Maarten
Besluit tot ontbinding:
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennoot-schap is
besloten per December 31, 2015 de
vennootschap te ontbinden. De vennootschap
heeft wegens gebrek aan baten gelijktijdig
met de ontbinding opgehouden te bestaan.
De vereffenaar heeft bij zijn aantreden geen
activa, noch schulden aangetroffen.
De vereffenaar.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot:
Carnation Road 21, Apartment 3-B,
Saunders
Sint Maarten
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De deurwaarder, Mark John Rabess
Gerechtsdeurwaarder
W. G. Buncamper Road # 4 Unit 1
Philipsburg
St.Maarten
Tel./Fax. 54 22146
Cel. 5207728
deurwaarder.rabess@gmail.com

St. Maarten, November 03, 2015 Echtscheiding
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van St.Maarten,van
de 15e vijftiende september 2014, is de echtscheiding uitgesproken
tussen SHARLEEN TIESHLYN BASS wonende op Sint Maarten en
GARFIELD ARMSTRONG, voorheen wonende aan de Coconut Palm
Drive # 5 te Cole Bay op Sint Maarten, momenteel zonder vaste woon
of verblijfplaats hier te lande. Partijen zijn met elkander gehuwd op 28
september 2006 op St. Maarten.
De deurwaarder,
Mark John Rabess
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE
MINISTER VAN FINANCIËN
NR.: 2016/98
In overweging genomen hebbende: dat het wenselijk is de rechtsgeleerdheid in Sint Maarten te
bevorderen, en dat dit initiatief in overeenstemming is met het gevoelen van de volledige
Ministerraad;
Gelet op:
Artikel 38 van de Staatsregeling;
Artikel 1, eerste lid, onderdeel b., van de Landsverordening inrichting en organisatie
landsoverheid;
Artikel 14 van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
1. Er is een commissie rechtsgeleerdheidsbevordering.
2. De commissie bestaat uit zes (6) leden, waaronder een voorzitter.
3. De commissie is als volgt samengesteld:
a. Mevrouw mr. drs. Mavis C.C. Brooks-Salmon, lid;
b. De heer mr. Reynold A. Groeneveldt, lid;
c. Mevrouw dr. Rachnilda (Nilda) J.A. Arduin, lid;
d. De heer mr. Jacob Th. Wit, lid;
e. Mevrouw Patricia Philips, lid;
f. De heer mr. Gaston Bell, lid.
4. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris, penningmeester en een
adviseur.
Artikel 2
1. De commissie overhandigt aan de Minister van Financiën een uitgewerkt rapport met
daarin alle details (waaronder een overzicht van kosten), welke nodig zijn om de oprichting
en exploitatie van een Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Sint Maarten
bestaande uit een geaccrediteerde opleiding Nederlands-Caribisch recht en Comparative
Law te realiseren.
2. De commissie is bevoegd om in het kader van haar werkzaamheden externe deskundigen
in te schakelen, indien en voor zover door de Minister van Financiën daartoe
geautoriseerd.
3. De commissie overhandigt het rapport uiterlijk binnen drie (3) maanden nadat deze is
ingesteld aan de Minister van Financiën.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en wordt in de
Landscourant gepubliceerd.
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Artikel 4
Deze beschikking wordt aangehaald als: Instellingsbeschikking commissie rechtsgeleerdheidsbevordering.

Philipsburg,
Minister van Financiën
d.d.
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ANNOUNCEMENT
Pursuant to article 11 of the National Decree on the Supervisory Fees for Investment Institutions
and Administrators (N.G. 2003, no. 83) (“NDSFI”)
The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten has, pursuant to article 5 in conjunction with
articles 6 and 7 of the NDSFI, determined that the following amounts will be charged to the
investment institutions and administrators for the year 2016.
Investment Institutions:
The fixed amount referred to in article 6, paragraph 1, sub a of the NDSFI amounts to NAf. 1,780
The variable amount referred to in article 6, paragraph 1, sub b of the NDSFI amounts to NAf.
17.80
The fixed amount referred to in article 6, paragraph 2 of the NDSFI amounts to NAf. 1,780
Administrator:
The fixed amount referred to in article 7, sub a of the NDSFI amounts to NAf. 17,800
The variable amount referred to in article 7, sub b of the NDSFI amounts to NAf. 1,780

CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN
Investment Institutions and Trust Supervision Department
Simon Bolivar Plein 1
Willemstad
Curaçao
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ANNOUNCEMENT
Pursuant to article 11 of the National Decree on the Supervisory Fees for Trust Service Providers
(N.G. 2004, no. 81) (“NDSFT”)
The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten has, pursuant to article 5 in conjunction with
articles 6 and 7 of the NDSFT, determined that the following amounts will be charged to trust
offices and trust service providers with a dispensation for the year 2016.
Trust Office with a license:
The fixed amount referred to in article 6, sub a of the NDSFT amounts to NAf. 1,000
The variable amount referred to in article 6, sub b of the NDSFT amounts to NAf. 400
Trust Service Provider with a dispensation:
The fixed amount referred to in article 7, sub a of the NDSFT amounts to NAf. 500
The variable amount referred to in article 7, sub b of the NDSFT amounts to NAf. 40

CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN
Investment Institutions and Trust Supervision Department
Simon Bolivar Plein 1
Willemstad
Curaçao
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The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hereby publishes the list of investment institutions
that
on December 31, 2015 were in the possession of a license.

I. BELEGGINGSINSTELLINGEN
I. INVESTMENT INSTITUTIONS
A. Lokale beleggingsinstellingen
A. Local Investment institutions
CapCorp Investments N.V.
Pietermaai 15
P.O. Box 4911
Curaçao
Horizon Growth Fund N.V.
Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14
Curaçao
Laroc Trading Fund B.V.
Ara Hill Top Building Unit A-6, Pletterijweg Oost 1
Curaçao
Premium Capital Appreciation Fund B.V.
Pareraweg 45
Curaçao
Premium Capital Individual Portfolio Fund B.V.
Pareraweg 45
Curaçao
Prime Value Investment Fund B.V.
Ara Hill Top Building, Pletterijweg Oost 1, Suite A-6
Curaçao
Syberian High Tech System Fund B.V.
Pareraweg 45
Curaçao
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The Namaste International Fund B.V.
Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg 12
P.O. Box 420
Curaçao
UNO Funds STC B.V.
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36
Curaçao
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The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hereby publishes the list of administrators
that
on December 31, 2015 were in the possession of a license.

II. ADMINISTRATEURS
II. Administrators
Amicorp Fund Services N.V.
Pareraweg 45
Curaçao
Atlas Fund Services (Curaçao) N.V.
Ara Hill Top Building, Unit A-12, Pletterijweg Oost 1
Curaçao
Capital Trust Corporation N.V.
Chuchubiweg 17
P.O. Box 168
Curaçao
Circle Investment Support Services (Curaçao) N.V.
Bonbini Business Center Schottegatweg Oost 10, Units 2B2K & 2B2L
Curaçao
Citco Fund Services (Curaçao) B.V.
Kaya Flamboyan 9
P.O. Box 4774
Curaçao
CMTC Capital Management & Trust Co. N.V.
Schottegatweg Oost 28
P.O. Box 3700
Curaçao
HBM Fund Services N.V.
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Emancipatieboulevard 31
P.O. Box 6052
Curaçao
Helix Management B.V
Pletterijweg Oost 1, Suite A-6
Curaçao
Intertrust (Curaçao) B.V.
Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14
P.O. Box 3889
Curaçao
SGG Fund Services (Curaçao) N.V.
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36
Curaçao
Stichting Viewpoint Ventures
Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2nd floor
P.O. Box 3889
Curaçao
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The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hereby publishes the list of foreign investment
funds
that on December 31, 2015 were in the possession of a license.

I. BELEGGINGSFONDSEN
I. INVESTMENT FUNDS
B. Buitenlandse beleggingsfondsen
B. Foreign Investment funds
Commodity Alpha OP
4, Rue Jean Monnet, L-2180
Grand Duchy of Luxembourg
JPMorgan Funds
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
JPMorgan Investment Funds
6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
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The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hereby publishes the list of trust service
providers being legal persons that on
December 31, 2015 were in the possession of a license.

І. VERLENERS VAN BEHEERSDIENSTEN
І. TRUST SERVICE PROVIDERS
A. Vergunning Rechtspersonen
A. License Legal Persons
Naam trustkantoor
Name trust office
Admico N.V.
Cas Coraweg 115
Curaçao
Advies- en Administratiebureau Roseum N.V.
Carawaraweg 88
P.O. Box 6170
Curaçao
Alpha Management B.V.
Ara Hill Top Building, Unit A-6,
Pletterijweg Oost 1
Curaçao
Amicorp Curaçao B.V.
Pareraweg 45
P.O. Box 4914
Curaçao
Amicorp Fund Services N.V.
Pareraweg 45
P.O. Box 4914
Curaçao
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AMTR N.V. (Antillean Management & Trust) N.V.
Schottegatweg Oost 171 E
P.O. Box 97
Curaçao
Ancor Management N.V.
Wilhelminalaan 13
P.O. Box 4762
Curaçao
Anta Management Advisory Services N.V.
Castorweg 22-24
P.O. Box 4615
Curaçao
Ascor Trust Company N.V.
Hoogstraat 30
P.O. Box 3961
Curaçao
Auxilium Trust N.V.
Ara Hill-Top, Unit A 2,
Pletterijweg Oost 1
Curaçao
Avanti Management N.V.
Ara Hill-Top, unit A1,
Pletterijweg Oost 1
Curaçao
Axtor N.V.
Schouwburgweg 3
Curaçao
Bezantia Trust N.V.
Comanchestraat 16
Curaçao
BK Group Curaçao N.V.
Schouwburgweg 5
P.O. Box 3035
Curaçao
BlauStein N.V.
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Ara Hill Top Building,
Pletterijweg Oost 1, Unit A-2
Curaçao
Boron Management Services N.V.
Pletterijweg 43, Second Floor
P.O. Box 3040
Curaçao
Capital Trust Corporation N.V.
Chuchubiweg 17
P.O. Box 168
Curaçao
Caribbean International Management Company N.V.
Brakkeput Abou 60
P.O. Box 4735
Curaçao
Caribbean Management Partners
Orionweg 5c
P.O. Box 3781
Curaçao
Century Trust Curaçao N.V.
World Trade Center Curaçao,
Business Center 4th floor suite 09
P.O. Box 6058
Curaçao
CLS Consultancy B.V.
Kaya Kashimiri 79
Curaçao
CMS Trust N.V.
Wilhelminalaan 13
P.O. Box 4762
Curaçao
CMTC Management Services B.V.
Schottegatweg Oost 28
P.O. Box 3700
Curaçao
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Coral Administration and Management N.V.
Fokkerweg 26
P.O. Box 3394
Curaçao
Corporate Agents N.V.
Bon Bini Business Center Unit A1K,
Schottegatweg Oost 10
P.O. Box 3914
Curaçao
Cresco Management N.V.
Ara Hill-Top, Unit A 1,
Pletterijweg Oost 1
Curaçao
Crown Trust Antilles N.V.
Plantage Groot Sint Joris z/n
P.O. Box 8100
Curaçao
Curaçao International Trust Company B.V.
Schottegatweg Oost 44
P.O. Box 812
Curaçao
Curaçao Trust Management N.V.
Van Engelenweg 23
P.O. Box 3335
Curaçao
Curado Trust Services N.V.
Penstraat 35
P.O. Box 4888
Curaçao
Dammers Shipmanagement N.V.
Kaya Flamboyan 11
P.O. Box 3018
Curaçao
Dutch Caribbean Trust B.V.
Dr. M.J. Hugenholtzweg 25, Unit 24
P.O. Box 120
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Curaçao
Eclipse Management B.V.
Ara Hill Top Building Unit A-6
Pletterijweg oost 1
Curaçao
Emoore N.V.
Landhuis Groot Kwartier,
Groot Kwartierweg 12
Curaçao
Fidemont Curaçao N.V.
Pietermaai 20, Unit 1
Curaçao
Fiduciary Partners Curaçao N.V.
Mahaaiweg 6
Curaçao
Fiduco Trust N.V.
Ara Hill Top Building Unit A-2
Pletterijweg Oost 1
Curaçao
Fidus Management B.V.
Margrietlaan 10
Curaçao
First Columbus Trust (Curaçao) N.V.
Vredenberg Business Center,
Dr. M.J. Hugenholtzweg 2D, Unit 5
P.O. Box 806
Curaçao
First Independent Trust (Curaçao) N.V.
Abraham de Veerstraat 7
P.O. Box 840
Curaçao
Front Shore N.V.
Hoogstraat 18
Curaçao
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G-Force Corporate Services B.V.
World Trade Center Curaçao,
Suite TM I.22 B, Piscadera
P.O. Box 6248
Curaçao
Global Trust & Management Services B.V.
Pos Cabai Office Park Unit 5,
Schouwburgweg z/n
Curaçao
G-Trust Curaçao B.V.
Scharlooweg 81A
Curaçao
HB Management N.V.
Emancipatie Boulevard 31
P.O. Box 6052
Curaçao
Helix Management B.V
Pletterijweg Oost 1, Suite A-6
Curaçao
Ideal Management N.V.
Bushroad 70-III
P.O. Box 228 & 1041
Sint Maarten
Independium Corporate Services N.V.
Sparrenweg 11
Curaçao
Intertrust (Curaçao) B.V.
Zeelandia Office Park,
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14
P.O. Box 3889
Curaçao
Legend Management Services B.V.
Plantage Groot Sint Joris 5
P.O. Box 8100
Curaçao
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Magnus Trust N.V.
Schout bij Nacht Doormanweg 40
P.O. Box 4745
Curaçao
MAS Management & Advisory Services (Curaçao) N.V.
Ara Hill-Top, Unit A-6,
Pletterijweg Oost 1
Curaçao
N.V. Trustkantoor Curaçao
Kaya FLamboyan 6
P.O. Box 624
Curaçao
N.V. Trustmaatschappij Interamericana
Blenchiweg 6
Curaçao
Netherlands West Indies International Trust Company N.V.
Blenchiweg 6
Curaçao
Neve Corporate Services N.V.
Kaya Flamboyan 6
P.O. Box 624
Curaçao
Orangefield (Caribbean) N.V.
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14
P.O. Box 3192
Curaçao
Pandora Trust N.V.
Blauwduifweg 1
Curaçao
Pearl Trust and Management Corporation N.V.
The Green House, Hoogstraat 18
Curaçao
PMP (Curaçao) N.V.
Fransche Bloemweg 4
Curaçao
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Private Equity Services (Curacao) N.V.
The Triangle Unit 1.05,
Hoogstraat 18
Curaçao
Privattrust N.V.
Margrietlaan 23
P.O. Box 3124
Curaçao
Rails N.V.
Emancipatie Boulevard 21
Curaçao
Sadekya Fiduciary Partners B.V.
Hoogstraat 18
P.O. Box 4750
Curaçao
Savvy Trust Antilles N.V.
Kaya Flamboyan 6
P.O. Box 624
Curaçao
Seacon Management N.V.
San Sebastian 15B
P.O. Box 6211
Curaçao
SGG Management (Curaçao) N.V.
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36
Curaçao
Sigma Services N.V.
Margrietlaan 10
P.O. Box 3361
Curaçao
Sint Maarten International Trust Company N.V.
Frontstreet 5, suite 5
P.O. Box 245
Sint Maarten
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Solemar International Trust Company N.V.
Guana Bay Drive 15
P.O. Box 262
Sint Maarten
STvB Corporate Services N.V.
Johan van Walbeeckplein 11
Curaçao
T.W.M. Trust N.V.
Kaya Alonso de Ojeda 13A
Curaçao
The Table Management B.V.
Santa Rosaweg,
Vinik Plaza Unit K-20
Curaçao
The United Trust Company N.V.
Landhuis Joonchi Kaya Richard J. Beaujon z/n
Curaçao
TMF Curaçao N.V.
Pietermaai 15
P.O. Box 4905
Curaçao
Transamico Trust Company N.V.
Abraham de Veerstraat 2
P.O. Box 373
Curaçao
Transnational Trust and Corporate Services N.V.
Brionplein 2 c
Curaçao
Triple Trust B.V.
Pietermaai 1-7
Curaçao
Trufima Corporation N.V.
Ara Hill-Top, Unit A 2,
Pletterijweg Oost 1
Curaçao
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Trufima Management N.V.
Ara Hill-Top, Unit A 2,
Pletterijweg Oost 1
Curaçao
Trustmoore (Curaçao) N.V.
Landhuis Groot Kwartier,
Groot Kwartierweg 12
Curaçao
Ume Management BV
Hoogstraat 18
Curaçao
Unlimited Trust Curacao B.V.
Scharlooweg 25
Curaçao
Vistra (Curaçao) N.V.
Abraham de Veerstraat 2
P.O. Box 3086
Curaçao
Vistra (Netherlands Antilles ) N.V.
Abraham de Veerstraat 2
P.O. Box 3086
Curaçao
Waerde Beheer N.V.
Schout bij Nacht Doormanweg 40
P.O. Box 373
Curaçao
Xecutive Corporate Management B.V.
Chuchubiweg 17
Curaçao
Zenco Antilles N.V.
Ara Hill Top Unit A-2, Pletterijweg Oost 1
P.O. Box 624
Curaçao
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The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hereby publishes the list of trust
service providers
being legal persons that on December 31, 2015 were in the possession of a
dispensation.

ІІ. ONTHEFFINGEN
ІІ. Dispensations
A. Ontheffing Rechtspersonen
A. Dispensation Legal Persons
1

(ANM) Solutions For Management And Support N.V.
Perseusweg 27
P.O. Box 129
Curacao

2

A.T.K. Management B.V.
Julianaplein 5
Curaçao

3

Indohe Trust N.V.
Pater Euwensweg 48
Curaçao

4

Leeflang Trust & Management N.V.
Irenelaan 19
Curaçao

5

McKenzie Corporate Consultants N.V.
Schottegatweg Oost 29E
P.O. Box 771
Curaçao

6

Ocean Trust N.V.
M.L.K. Boulevard 85
Curaçao

7

Pares Management B.V.
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Penstraat 35
Curaçao
8

PNE Management & Advisory Services N.V.
Mauritslaan 5
Curaçao

9

Procuratio B.V.
Bitterstraat 5-D
Curaçao

10

Sudamco Management Services N.V.
Sun Valley Y-63
Curaçao
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The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hereby publishes the list of trust service
providers being natural persons that on December 31, 2015 were in the possession of a
license.

І. VERLENERS VAN BEHEERSDIENSTEN
І. TRUST SERVICE PROVIDERS
B. Vergunning Natuurlijke Personen
B. License Natural Persons
Naam trustkantoor
Name trust office

Mr. Breedijk, F.H.
Suikertuintjeweg z/n, Zuikertuin Mall Tower 2A
P.O. Box 3361
Curaçao

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 4

Datum: 19 febuari 2016

pagina | 47

To the Minister of Public Health, Social Development and Labor
Mr. Rafael Boasman
Clem Labega Square
Philipsburg
Sint Maarten
Philipsburg, November 5th, 2015
AMENDED LETTER OF ADVICE
Our reference: SER /15/DCB/077
Re: Amendment to the Letter of advice concerning the national decree, containing general
measures, regarding the price indexation OV and ZV 2015.
Honorable Minister Boasman,
On April 9th, 2015 the SER received an advice request concerning the draft national decree,
containing general measures, regarding the price indexation National Ordinance Accident
Insurance (“Ongevallen verzekering” [OV]) and National Health Insurance Ordinance
(“Ziekteverzekering” [ZV])2015
(in Dutch: “Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de tot aanpassing van de
dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallenverzekering en de
Landsverordening ziekteverzekering in verband met de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van
de gezinsconsumptie ”)
The Social Economic Council (SER) evaluated the social, economic and legal consequences of the
advice request and informed the then Ad Interim Minister of Public Health, Social Development and
Labor, Mrs. Bourne- Gumbs, of its conclusions.
However, after the advice was made public according to the law, the (policy department of the)
Ministry of Public Health, Social Development and Labor provided the SER with crucial, additional
information which was reason for the SER to amend its first advice dated July 2nd, 2015 as follows:
Background OV and ZV:
The National Ordinance Accident Insurance [OV] contains rules about the insurance of employees
against occupational accidents. The National Health Insurance Ordinance [ZV] is a form of health
coverage that insures the population against meeting the costs associated with ill health.
Among others the OV and ZV regulate the right of the employee to medical treatment and nursing
care, financial allowances for occupational disability, the premiums that have to be paid and other
responsibilities of the employer and the employee. Every year adjustments are made to the wage
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limit, based on the increase of the consumer price index (CPI) of August of the preceding year,
which is being compared with the CPI of the year prior to the preceding year1.

According to the calculations of the Department of Statistics, the cost of living in August of 2014
increased by 2.2 per cent compared to August 2013. The wage limit for August 2014 was set at
NAF 252, 94 for a 5- day working week and at NAF 210, 78 for a 6- day working week. This means
that – including the 2.2 per cent increase- the wage limit for ZV and OV for 2015 will be set at NAF
258, 50 for a 5-day working week and at NAF. 215, 42 for a 6- day working week.
The OV/ZV wage limit proposal according to the draft national decree, containing general
measures, regarding the price indexation OV and ZV 2015 is as follows:

2014
CPI
5- day work week NAF 252,94 increase
6- day work week NAF 210,78
2.20%

2015
NAF 258,50
NAF 215,42

Executive Summary
On April 9th, 2015 the Social Economic Council (SER) received a request to advise on the “
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de tot aanpassing van de dagloongrenzen
voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallenverzekering en de landsverordening
ziekteverzekering in verband met de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de
gezinsconsumptie” (in short: the draft national decree, containing general measures,
regarding the price indexation OV and ZV 2015).
However, while drafting its advice on this matter, the SER noticed an official publication in the
Daily Herald of May 26th, 2015 under the Government Info Page, page 18, that the “Landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, van de 15de mei 2015, tot wijziging van het
Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met de vaststelling van een
premiepercentage voor de ongevallenverzekering en tot aanpassing van de daglonen, genoemd in
de Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in verband
met de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie” (in short: the published
national decree, containing general measures, with regard to the hazardous work
categories) became effective.
In light of the (published) national decree, containing general measures, with regard to the
hazardous work categories becoming effective, the Social Economic Council (SER) evaluated the
social, economic and legal consequences of the advice request and informed the then Ad Interim
Minister of Public Health, Social Development and Labor, Mrs. Bourne- Gumbs, of its conclusions.
However, after the SER advice was made public according to the law, the (policy department of
the) Ministry of Public Health, Social Development and Labor provided the SER with crucial,
additional information which was reason for the SER to amend its first advice dated July 2nd,

1

Article 8, paragraph 3 of the OV and article 1b ZV
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2015. As a consequence, the SER observed that: There is a conflict with legislations; the two
national decrees, containing general measures, as mentioned above are in conflict with each other.

1. The SER was not included in the process to advise on the (published) national decree,
containing general measures, with regard to the hazardous work categories.
2. There is a conflict with legislations; the two national decrees, containing general
measures, as mentioned above are in conflict with each other
3. There is a conflict in figures.
4. Executing a law before it is effective is a serious infringement on the rule of law and can
lead to irreparable consequences which should not be borne by parties that have no
influence on the matter.
[See attached elucidations for complete explanation summaries for each of these subjects]
Advice:
The SER regrets that it was not part of the advisory process with regard to the (published) national
decree, containing general measures with regard to the hazardous work categories. Due diligence
is lacking, which can result into irreparable consequences. The SER renders its advice in this case
with reference to serious legal irregularities that should be resolved as soon as possible to avoid
more social, economic and legal ramifications.
Therefore, pursuant to the SER meeting on this topic, the SER unanimously advises as follows:

1. That the SER is at the Minister’s disposal to offer its advice on all significant matters of a
social economic nature.

2. That due diligence should always be carried out when drafting laws; i.e. the elucidation
attached to the draft national decree, containing general measures OV and ZV 2015 should
contain correct (financial) information.

3. That the (published) national decree, containing general measures with regard to the
4.

hazardous work categories does not reflect the actual premiums collected by SZV in 2015
and this breach should be solved as soon as possible.
That the National Ordinances OV and ZV were not amended correctly in 2010, when
transitioning from Netherlands Antilles to country Sint Maarten. The process of changing
these Ordinances (taking the latest national decree, containing general measures, from
before 10-10-2010 into account) should start as soon as possible.

We trust to have informed you sufficiently herewith.
Should you require any additional information after reading the above, please feel free to contact
us at your earliest convenience.
Respectfully,
________________________
Oldine V. Bryson- Pantophlet
Chairwoman

___________________
Gerard M.C. Richardson
Secretary-General
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Attached: Elucidation to this advice
ELUCIDATION
1. No advice from SER
The statutory task of the SER is to advise the government on all important matters of a social
economic nature. The (published) national decree, containing general measures, with regard to the
hazardous work categories did not reach the SER for advice, even though this is an important
matter of social economic nature. This (published) national decree, containing general measures,
with regard to the hazardous work categories retro- actively as per 2010 set the wage limit for
2015 at a different amount than the SER received in its advice request. The newly proposed wage
limits for 2015 (being NAF 258,50 for a 5- day work week and NAF 215,42 for a 6- day work
week) in the draft national decree, containing general measures, regarding the price indexation OV
and ZV 2015 do not correspond with the amounts (being NAF 252,94 for a 5- day work week and
NAF 210,78 for a 6- day work week) mentioned in the (published) national decree, containing
general measures, with regard to the hazardous work categories. Whereas this (published)
national decree, containing general measures, with regard to the hazardous work categories is
legally applicable at this moment. This has social, economic and legal consequences that could
have been avoided, had the SER been involved in this advisory process.
2. Legal Problem: Conflicting National decrees, containing general measures
I)

According to the law, it is proposed in the draft national decree, containing general
measures, regarding the price indexation OV and ZV 2015 that the wage limits OV/ZV
for 2015 increases with 2.2% (since the CPI in 2014 increased 2.2% compared to the
CPI in 2013). It is further proposed that the draft national decree, containing general
measures, regarding the price indexation OV and ZV 2015 goes into effect retroactively as per January 1st, 2015.
According to the calculations of the Department of Statistics, the cost of living in
August of 2014 increased by 2.2 per cent compared to August 2013. The wage limit for
August 2014 was set at NAF 252, 94 for a 5-day working week and at NAF 210, 78 for
a 6- day working week. This means that – including the 2.2 per cent increase- the
wage limit for ZV and OV for 2015 will be set at NAF 258, 50 for a 5- day working
week and at NAF 215, 42 for a 6- day working week.
The OV/ZV wage limit proposal according to the draft national decree, containing
general measures, regarding the price indexation OV and ZV 2015 is explained below:

2014
CPI
5- day work week NAF 252,94 increase
6- day work week NAF 210,78
2.20%

2015
NAF 258,50
NAF 215,42
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However, while drafting its advice on this matter, the SER noticed an official publication in
the Daily Herald of May 26th, 2015 under the Government Info Page, page 18, and in the
National Gazette of June 12th, 2015 that the “Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 15de mei 2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit
ongevallenverzekering in verband met de vaststelling van een premiepercentage voor de
ongevallenverzekering en tot aanpassing van de daglonen, genoemd in de
Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in
verband met de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie” (in short:
the (published) national decree, containing general measures, with regard to the
hazardous work categories) became effective.
This (published) national decree, containing general measures, with regard to hazardous
work categories amends the National Ordinance OV as follows:
-

-

In article 5, paragraph 11 and article 8, paragraph 4 of the OV NAF 176,90 is
amended to NAF 210,78 and NAF 212,28 will be amended to NAF 252,94. (see
article 2 under A of the (published) national decree, containing general measures,
with regard to hazardous work categories)
Article 2B makes exceptions for 10-10-10 until 31 December 2010
Article 2C makes exceptions for the period 1 Jan. 2011 – 31 Dec. 2011
Article 2D makes exceptions for the period 1 Jan.- 31 Dec. 2012
Article 2E makes exceptions for the period 1 Jan. 2013 – 31 Dec. 2013

Thus,

2010
2011
2012
2013
2014
2015
5- day work week NAF 197,10 NAF 227,94 NAF 235,23 NAF 246,29 NAF 252,94 NAF 252,94
6- day work week NAF 164,25 NAF 189,95 NAF 196,03 NAF 205,24 NAF 210,78 NAF 210,78
These same amounts apply for the National Ordinance ZV.
Nowhere does the (published) national decree, containing general measures, with regard
to hazardous work categories mention that this (published) national decree is only valid for
2010 until 2014. There is, for example, no end date indicated. This means that after all the
exceptions, the amounts of NAF 252, 94 and NAF 210, 78 continue to be valid (after
2014), thus also for 2015. So, today (in 2015) the amounts legally applicable are NAF 252,
94 and NAF 210, 78. (Please bear in mind that the draft national decree, containing
general measures, with regard to the indexation of ZV/ OV was not law at the time of
drafting the advice and still to this day is not legally applicable).
The above- mentioned thus concerns the (published) national decree, containing general
measures, where the SER was not asked to render its advice.
In addition, there was another national decree, containing general measures, where the
SER was asked to render its advice on, which was the draft national decree, containing
general measures regarding the price indexation OV and ZV 2015.
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According to this draft national decree, containing general measures regarding the price
indexation OV and ZV 2015, the proposed premiums are as follows:

2014
CPI
5- day work week NAF 252,94 increase
6- day work week NAF 210,78
2.20%

2015
NAF 258,50
NAF 215,42

The amounts of NAF 258, 50 and NAF 215, 42 have been collected by SZV as of January
1st, 2015. But the (published) national decree, containing general measures, with regard
to hazardous work categories (which is thus legally applicable), has set the amounts at
NAF 252, 94 and NAF 210, 78.
The SER would like to emphasize that this conflict has nothing to do with the date/year
(2015) of publishing the national decree, containing general measures, with regard to
hazardous work categories. The two national decrees simply conflict with each other,
because the (published) national decree, containing general measures, with regard to
hazardous work categories sets the wage limit for 2014 and onwards at NAF 252, 94 and
NAF 210, 78, whereas, the draft national decree, containing general measures regarding
the price indexation OV and ZV 2015 (not yet applicable law) sets the wage limit for
January 2015 onwards at NAF 258, 50 and
NAF 215, 42, and the amounts for 2015 have already been collected as of January 1 st,
2015.
Arguments made about the lengthy legislative procedures before a national decree,
containing general measures, becomes effective, are not justified. The (published) national
decree, containing general measures, with regard to hazardous work categories
determined that today the amounts should be NAF 252, 94 and NAF 210, 78. But in reality,
today the amounts being collected are NAF 258, 50 and NAF 215, 42.
II)

The wage limits mentioned in the (published) national decree, containing general
measures, with regard to hazardous work categories do not correspond with the wage
limits in the OV and ZV.
The National Ordinance OV (AB 2013, GT. No 801) is legally applicable per 10- 10- 2010.
The National Ordinance ZV (AB 2013, GT. No. 802) is legally applicable per 10- 10- 2010.
The amounts set in these ordinances are NAF 164, 25 and NAF 197,10.
The additional articles of the Constitution of Sint Maarten states under Article 1 paragraph

1:
“ De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze Staatsregeling geldende
Landsverordeningen, landsbesluiten, houdende algemene maatregelen en andere besluiten
van regelgevende aard van de Nederlandse Antillen, alsmede eilandsverordeningen en
eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, van het eiland gebied Sint Maarten
blijven van kracht, totdat zij met inachtneming van de Staatsregeling zijn gewijzigd of
ingetrokken”.
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The National Ordinances OV and ZV were changed in 2010, so these Ordinances (AB 2013,
GT. No 801 and AB 2013, GT. No. 802) are legally applicable.
Had these National Ordinances not been changed in 2010, then the Netherlands Antilles
versions would still be valid, along with all national decrees, containing general measures,
of 2009 as stated in Article 1, paragraph 1 (additional Articles of the Constitution of Sint
Maarten).
But now the National Ordinances were changed stating the amounts NAF 164, 25 and
NAF 197, 10.
The Ministry of Public Health, Social Development and Labor mentions the national decrees
of 2009 where the amounts were amended (NAF 176, 90 and NAF 212, 28). However, this
means that there is conflict in 2 laws: The National Ordinance of 2010 and the national
decree of 2009.
When there are conflicting laws, the following rules apply:
Lex specialis [“speciaal voor algemeen”]
Lex superior [“hogere wet voor lagere wet”]
Lex posterior [“ jong voor oud”]
Thus, legally: the National Ordinances OV and ZV of 2010 apply.
Therefore, the SER stated that there is no legal basis to increase NAF 197, 10 to NAF 212,
28 and the amount of NAF 164, 25 to NAF 176, 90.
Thus, even though the already published national decree, containing general measures
with regard to the hazardous work categories mentions different amounts for different
years leading back to 2010, legally there is no basis for that, thus the amounts applicable
should be the amounts mentioned in the National Ordinances OV and ZV (AB 2013, GT. No
801 and AB 2013, GT. No. 802): NAF 164, 25 and NAF 197, 10.
However, after this advice was made public, the SER received additional information from
the Ministry of Public Health, Social Development and Labor2 where it is clear that there
were valid national decrees, containing general measures, from the time of the
Netherlands Antilles. (P.B. 2009, no 43 and P.B. 2009 no. 44) Therefore, the SER can now
conclude that while transitioning into country status, the National Ordinances were not
amended properly. The National Ordinances OV and ZV should have been amended,
stipulating the most recent amounts from the national decree, containing general
measures3. The only reason why it is justified to change amounts in a National Ordinance
via a national decree, containing general measures, is because (the process of changing a
National Ordinance is a lengthy one and) in this case, it concerns systematically changing
amounts4. Whenever there is an opportunity for amending the relevant National
Ordinance, this should be done, taking the most recent national decree, containing general
measures, into account. However, this opportunity was missed in 2010 when the National
Ordinances ZV and OV were amended.
2

This information was received on September 9th, 2015.
See “Aanwijzingen 36 en 37 Regeling van de Minister- President van 27 juni 2013, houdende vaststelling van
de Aanwijzing voor de regelgeving van Sint Maarten, AB 2013, No.26
4
See " Aanwijzing 26 Regeling van de Minister- President van 27 juni 2013, houdende vaststelling van de
Aanwijzing voor de regelgeving van Sint Maarten, AB 2013, No.26
3
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Even though the Ministry of Public Health, Social Development and Labor is not the
institution responsible for the error in the National Ordinances OV and ZV, (the policy
department of) this Ministry was aware that the National Ordinances OV and ZV mention
incorrect amounts, yet this crucial information was not provided to the SER (at the time
the SER was busy drafting the advice) nor was it mentioned in the elucidation to the
national decree, containing general measures.

3. The national decrees, containing general measures are using conflicting figures
disruptively
The (published) national decree, containing general measures, and the draft national decree,
containing general measures, are using conflicting figures that become disruptive.
I)

With the information now provided to the SER regarding the error made while
transitioning to country status and not including the amounts of the latest national
decree, containing general measures, it is correct that SZV collected the exact
amounts it was supposed to collect legally, except for 2015. The (published) national
decree, containing general measures, with regard to hazardous work categories sets
the wage limit for 2014 and onwards at NAF 252, 94 and NAF 210, 78, whereas, the
(draft) national decree, containing general measures, regarding the price indexation
OV and ZV 2015 (not yet applicable law) sets the wage limit for January 2015 onwards
at NAF 258, 50 and NAF 215, 42.
The (published) national decree, containing general measures, with regard to
hazardous work categories determined that today the amounts should be NAF 252, 94
and NAF 210,78. But in reality, today the amounts being collected are NAF 258, 50
and NAF 215, 42.

draft national decree, containing general measures
published national decree, containing general measures

5- day work week 6-day work week
NAF 258,50
NAF 215,42
NAF 252,94
NAF 210,78

This is still a conflict in figures.
II)

The information under “Financiële paragraaf” in the Elucidation to the draft national
decree, containing general measures, regarding the price indexation OV and ZV 2015
is not correct. According to the elucidation on the draft national decree, containing
general measures, regarding the price indexation OV and ZV 2015, with this proposed
increase of the wage limit, it is expected that 75 extra (main) insured persons will fall
under the scope of the OV, and that the increase will have a positive effect on the
fund. Regarding the ZV increase, a similar result has been predicted. The SER
comments that this statement is not true for the OV, since the ability of being insured
under the OV has nothing to do with (increasing) the wage limit. Unlike the ZV, it does
not matter for the OV whether someone earns more or less than the wage limit. In
order to be insured for ZV, one’s income must not exceed the wage limit. For the OV,
however, the wage limit is not a determining factor.
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The third paragraph under “ Financiele paragraaf” states:
“ Met onderhavige verhoging van de loongrenzen komen 75 extra hoofdverzekerden onder de
werking van de Landsverordening ziekteverzekering. Hun gezamenlijk inkomen bedraagt op basis
van de gegevens waarover SZV beschikt NAF 4,97 miljoen. Hiermee komt de werkgevers en
werknemersbijdrage die extra wordt geïnd uit op NAF 621.000,-….De conclusie is dan ook dat op
basis van deze inschattingen de verhoging van de loongrens een positieve uitwerking heeft voor
het Ziekenfonds. Een vergelijkbaar gevolg is te zien in het kader van de Landsverordening
Ongevallenverzekering”.
See article 8, paragraph 4 National Ordinance OV:
“ wanneer het dagloon van de werknemer voor wie een 6-daagse werkweek geldt meer dan NAF
164, 25 en van de werknemer voor wie een 5-daagse werkweek geldt meer dan NAF 197, 10
bedraagt, is over het meerdere geen premie verschuldigd”.
This means that the ability to be insured under the OV has nothing to do with (increasing) the
wage limit. Unlike the ZV, it does not matter for the OV whether someone earns more or less than
the wage limit. In order to be insured for ZV, one’s income must not exceed the wage limit. In
order to be insured for OV, the wage limit is not a determining factor.
For this reason, the SER stated that the information under “Financiële paragraaf” in the Elucidation
to the draft national decree, containing general measures, regarding the price indexation OV and
ZV 2015 is indeed not correct. The SER would like to comment that it is peculiar that the Ministry
now states that it does not share the SER’s view on this matter. When the SER did call the Policy
Department of the Ministry of Public Health, Social Development and Labor via telephone during
the time of drafting this advice, the Policy Department admitted that this information under
“Financiële paragraaf” in the Elucidation to the draft national decree, containing general measures,
regarding the price indexation OV and ZV 2015 was erroneous.
Furthermore, the SER would like to point out that the information in an Elucidation [“Nota van
Toelichting”] to any law should always be true and correct and should never be taken lightly.
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To the Minister of Public Health, Social Development and Labor
Mr. Emil Lee
Clem Labega Square
Philipsburg
Sint Maarten
Philipsburg, December 7th, 2015
LETTER OF ADVICE
Our reference: SER /15/DCB/091
Re: Letter of advice concerning the draft national decree, containing general measures, regarding
the expansion of AVBZ care- elderly care (in Dutch: “Concept Landsbesluit uitbreiding AVBZ- zorg
ouderenzorg”)
Honorable Minister Lee,
In reply to a request of your predecessor, the Ad Interim Minister of Public Health, Social
Development and Labor, Mrs. Rita Bourne-Gumbs, an advice request was received by our Council
on October 9th, 2015, concerning the national decree, containing general measures, regarding the
expansion of AVBZ care- elderly care (in Dutch: “Concept Landsbesluit uitbreiding AVBZ- zorg
ouderenzorg”)
The Social Economic Council (SER) has evaluated the social, economic and legal consequences of
the advice request and came to the following conclusions:

1. To reject the draft national decree, containing general measures, regarding expanding
AVBZ care- elderly care, in its current form.

2. That due diligence should always be carried out when drafting laws; i.e. the elucidation
attached to the proposed national decree, containing general measures, regarding
expanding AVBZ care- elderly care should contain correct and sufficient information.

3. That the Ministry of Public Health, Social Development and Labor should only forward the

draft, national decree, containing general measures, regarding expanding AVBZ careelderly care to other (advisory) institutions within our Government system, after the draft
national decree, containing general measures, and associated elucidation have been
amended as advised by the SER.

Background on the national decree, containing general measures, regarding the
expansion of AVBZ care- elderly :
According to the draft national decree, containing general measures, regarding the expansion of
the AVBZ care- elderly care the White and Yellow Cross was being subsidized by the Government
of Sint Maarten to provide care for the elderly. The subsidy consisted of 21 spaces for residential
elderly care
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The White and Yellow Cross defines “elderly care” as care for the elderly who are no longer able to
provide for themselves, due to various, most often social economic reasons. Those elderly persons
are not (necessarily) sick. See the definition Policy Plan Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis
2010- 20135:
Care product: residential elderly care
Eligible: Residents of Sint Maarten who are 60 years and older and in need of residential care
with an ADL score of 6 or higher. The indication for admission into a Residential Elderly Care
facility is not primarily based on their needs for nursing care, but on their inability to sustain
an independent life in the community. This means that their primary need is usually not
nursing care but support in daily life activities (emphasis added).
The Government of Sint Maarten indicated that it can no longer subsidize above mentioned care,
thus
the Ministry of Public Health, Social Development and Labor proposed the idea to have the elderly
care set up under the National Ordinance AVBZ, in order to reach out to this vulnerable group.
The SER would like to emphasize that it is in favor of adjusting the law to accommodate those in
need of
(residential) care. However, the SER remarks that such adjustments should be done properly by
defining the relevant group(s) accordingly and providing correct and sufficient information.
Executive Summary
On October 9th, 2015 the Social Economic Council hereafter the “SER” received an advice request
from the Ministry of Public Health, Social Development and Labor, concerning the draft national
decree, containing general measures, regarding the expansion of AVBZ care- elderly care (in
Dutch: “Ontwerp Landsbesluit uitbreiding AVBZ- zorg ouderenzorg”)
On Tuesday, October 20th, 2015, the SER sent its preliminary concerns/ comments on the draft
national decree to the policy department of the Ministry of Public Health, Social Development and
Labor. The SER received a reaction from the relevant Ministry on Wednesday, November 18 th,
2015. With this information the SER drafted its advice.
As a consequence, the SER observed that:
1. The draft national decree, containing general measures, regarding expanding AVBZ careelderly care as currently drafted, serves another purpose than what was intended,
because the draft national decree, containing general measures, was proposed to have
the elderly care as provided by the White and Yellow Cross, set up under the National
Ordinance AVBZ, in order to reach out to this vulnerable group (the elderly and poor
people). But in the draft national decree, containing general measures, the aim is to
reach out to another group: the old and sick people.
2. The Elucidation to the draft national decree, containing general measures, regarding
expanding AVBZ care- elderly care does not contain correct (and sufficient) information;
3. The SER did not receive all requested information;

5

Information received on November 18th, 2015 by the Ministry of Public Health, Social Development and Labor.
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[See the attached elucidation for a complete explanation on each of the above-mentioned points.]
Advice:
When studying all information received from the Ministry of Public Health, Social Development and
Labor, with regard to the advice request draft national decree, containing general measures,
regarding expanding AVBZ care- elderly care , the SER observed that due diligence is lacking.
In order to adopt a national decree, containing general measures (or any other law), it is
important that the elucidation to that law explains the reasons for drafting such a law and the
context of how this law will be implemented.
The drafter(s) of the law, in this case the Ministry of Public Health, Social Development and Labor,
has (have) an obligation to disclose all relevant, essential and correct information relating to this
law in order to avoid legal, factual, social and economic complications/ consequences.
Therefore, pursuant to the SER meeting on this topic, the SER unanimously advises as follows:
1. To reject the draft national decree, containing general measures, regarding expanding
AVBZ care- elderly care, in its current form.
2. That due diligence should always be carried out when drafting laws; i.e. the elucidation
attached to the proposed national decree, containing general measures, regarding
expanding AVBZ care- elderly care should contain relevant, correct and sufficient
information.
3. That the Ministry of Public Health, Social Development and Labor should only forward this
draft, national decree, containing general measures, regarding expanding AVBZ careelderly care to other (advisory) institutions within our Government system, after the draft
national decree, containing general measures and associated elucidation has been
amended as advised by the SER.
We trust to have informed you sufficiently herewith.
Should you require any additional information after reading the above, please feel free to contact
us at your earliest convenience.
Respectfully,

________________________
Oldine V. Bryson- Pantophlet
Chairwoman

___________________
Gerard M.C. Richardson
Secretary-General

Cc: The Minister of General Affairs, the Honorable Prime Minister William Marlin.
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Attached: Elucidation to this advice
ELUCIDATION
1. The draft national decree, containing general measures, regarding expanding AVBZ
care- elderly care as currently drafted, serves another purpose than what was intended.
With the Government’s subsidy, the White and Yellow Cross was accommodating 21 senior citizens
whom (usually due to social/economic reasons) could no longer rent a home or an apartment for
themselves (for example: those who only receive an AOV allowance which is not enough).
Basically, with government’s subsidy, the White and Yellow Cross was accommodating senior
citizens who are poor.
Since the Government indicated that it can no longer provide this subsidy, the Ministry of Public
Health, Social Development and Labor proposed to reach out to those old, poor people who would
otherwise be left destitute, but with this national decree, containing general measures, the Ministry
expands the right to care to a much larger group (excluding the elderly and poor people), with all
accompanying (financial) consequences.
Thus, with the draft national decree, containing general measures, the Ministry of Public Health,
Social Development and Labor now wants to accommodate old and sick people and expand the
AVBZ accordingly, which will still leave the initial group that was covered by the Government’s
subsidy destitute.
See Article 1 draft national decree, containing general measures, regarding expanding AVBZ careelderly care (in Dutch):
1.
Verzekerden als bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening algemene verzekering
bijzondere ziektekosten hebben aanspraak op verblijf in een instelling voor ouderen met
samenhangende zorg bestaande uit verzorging en begeleiding, indien de verzekerde de
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en is aangewezen op een beschermende woonomgeving.
2.
Onder verzorging als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: het ondersteunen bij of het
overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een
somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking, gericht op het opheffen van een
tekort aan zelfredzaamheid.
3.
Onder begeleiding als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: het aanbieden van
activiteiten aan verzekerden met een somatische of psychogeriatrische aandoening of
beperking die matige of ernstige beperkingen hebben op het terrein van de sociale
redzaamheid, het bewegen en verplaatsen, het psychisch functioneren of het geheugen en de
oriëntatie, welke activiteiten gericht zijn op bevordering, behoud of compensatie van de
zelfredzaamheid.
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(Empasis added).
The content of this article is contrary to the definition used in the Policy Plan Stichting
Zorgverlening Het Wit Gele Kruis 2010- 2013 :
Care product: residential elderly care
Eligible: Residents of Sint Maarten who are 60 years and older and in need of residential care
with an ADL score of 6 or higher. The indication for admission into a Residential Elderly Care
facility is not primarily based on their needs for nursing care, but on their inability to sustain
an independent life in the community. This means that their primary need is usually not
nursing care but support in daily life activities (Emphasis added).
By expanding the AVBZ care in the above described manner, the Ministry reaches out to an entire
new group of persons, instead of taking in the elderly and poor people (the group that the White
and Yellow Cross was accommodating with the subsidized funds from the Government). If this is
indeed the intention of the Ministry, this should be communicated clearly in the elucidation. As it is
worded at the moment, the draft national decree, containing general measures, serves another
purpose than that what was intended (according to the Elucidation), thus not covering the original
group in need of (residential) care.
Furthermore, the draft national decree, containing general measures, only makes a distinction
between [Bejaardenhuis met een verzorgingshuisfunctie] and [verzorgingshuis voor ouderen]. But
these concepts are not properly explained.
Article 2
A
h. bejaardenhuiszorg met een verzorgingshuisfunctie: zijnde een verzorgingshuis voor bejaarden,
waar aan de bewoners verzorging en begeleiding wordt aangeboden in een beschermende
woonomgeving.
B
f. verzorgingshuiszorg voor ouderen: de zorg die een bejaardenhuis biedt aan personen boven de
pensioengerechtigde leeftijd die zijn aangewezen op een beschermende woonomgeving. De
omvang van de zorg betreft het totaal aan zorg wat het bejaardenhuis op dit gebied kan geven,
hetgeen nader is omschreven in het zorgcontract dat het Uitvoeringsorgaan met de
bejaardenhuizen afsluit. De duur van deze zorg gaat in vanaf de eerste dag van opname en is
verder onbeperkt, maar staat onder toezicht van het Uitvoeringsorgaan.
It is not clear what the difference is between [Bejaardenhuis met een verzorgingshuisfunctie] and
[verzorgingshuis voor ouderen], when it is not defined who is a [bejaarde] and who qualifies to be
an [oudere], therefore it is difficult to translate these notions/ concepts into English, because there
is no
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proper explanation given in the draft national decree, containing general measures6 and it is not
up to the SER to define those concepts.
Additionally, the Ministry of Public Health, Social Development and Labor made the following
statements7:
The elderly who are sick, are in need of nursing care. This group is eligible for
[ verpleeghuiszorg].
[Verpleeghuiszorg] is not the same as [Verzorgingshuiszorg].
Please note that the draft national decree, containing general measures, regarding expanding
AVBZ care- elderly care does not mention [Verpleeghuiszorg].
-

First of all, the group that falls under the scope of article 1 of the draft national decree, containing
general measures, regarding expanding AVBZ care- elderly care are people who are old and sick.
But the Ministry stated that these people are not eligible to fall under the [Verzorgingshuiszorg].
As a consequence thereof, old and sick people should not fall under the scope of the draft national
decree, containing general measures, regarding expanding AVBZ care- elderly care, but under the
scope of the [Verpleeghuiszorg] (which is not covered by the draft national decree, containing
general measures, regarding expanding AVBZ care- elderly care).
The other statement made by the Ministry of Public Health, Social Development and Labor is that
the Ministry does not see any big difference between de definition of [bejaardenhuiszorg] 8/ the
group that is insured under the draft national decree, containing general measures, regarding
expanding AVBZ care- elderly care and the descriptions in the subsidy decree and the definition
given in the Policy Plan Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis 2010- 2013.
Since there are mayor differences in above- mentioned definitions, the SER considers this
statement incorrect.
2. The Elucidation to the draft national decree, containing general measures, regarding
expanding AVBZ care- elderly care does not contain correct and sufficient information.
The White and Yellow Cross was informed on April 9th, 2015 that Government’s subsidy to this
institution will discontinue as per May 1st, 2015, while the Elucidation to the draft national decree,
containing general measures, regarding expanding AVBZ care- elderly care

6

There is, for example, no explanation given for “bejaarde”, nor for “oudere”. “Bejaarde” according to the online Dutch Van
Dale dictionary is someone who reached the age of 65 or older whereas, “oudere” is explained by the Van Dale dictionary as
someone who is approximately 55 years and older. The draft national decree, containing general measures, however,
explains “oudere” as someone who has reached the pensionable age. Thus what is the difference between “bejaarde” and
“oudere” according to the draft national decree, containing general measures?
7
Statements made in the Working paper for the SER dated, October 26th, 2015 from the Department Public Health of the
Ministry of Public Health, Social Development and Labor.
8
This concept is nowhere to be found in the draft national decree, containing general measures regarding expanding AVBZ
care- elderly care.
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I)

states that the subsidy ended per January 1st, 2015. So, in reality, the first four
months of the year 2015 were still covered from Government’s budget, but the draft
national decree, containing general measures, regarding expanding AVBZ care- elderly
care is drafted with the impression that the AFBZ fund will have to cover the costs as
per January 2015.
The Ministry of Public Health, Social Development and Labor informed the SER that the
draft national decree, containing general measures, regarding expanding AVBZ careelderly care (and the associated Elucidation) was (were) drafted before January 1st,
2015. The Ministry furthermore confirmed that for the first four months of the year
2015, the White and Yellow Cross did indeed still receive subsidy from the
Government. But when the national decree, containing general measures, regarding
expanding AVBZ care- elderly care goes into effect, the first four months of 2015 will
not be paid out (for a second time) from the AFBZ fund (the General Fund for
exceptional medical cost (In Dutch: Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten AFBZ),
according to the Ministry of Public Health, Social Development and Labor.
However, the SER cannot agree with above statements made by the Ministry.
When the advice request was signed off on October 6 th, 2015 by the then Minister of
Public Health, Social Development and Labor the necessary due diligence should have
been carried out. There should have been another check if all information is still
relevant before sending it to an advisory body for advice. Information in the
elucidation to a national decree, containing general measures, that is not or no longer
based on the correct information/ circumstances can and should be changed up until
the moment the national decree is adopted9.
Furthermore, the draft national decree, containing general measures, regarding
expanding AVBZ care- elderly care with associated elucidation in its current form, does
not elaborate on the first four months of 2015 where the subsidy was paid from
Government’s budget. Thus, if these first four months of 2015 will be paid out a
second time, (this time from the AFBZ fund), it will be difficult to discover that a
financial error was made, without having the crucial background information on
Government’s continued subsidy up until April 2015.

II)

As of January 1st, 2014 the subsidy from the Government to the White and Yellow
Cross consists of 21 spaces (before January 1st, 2014 the subsidy consisted of 26
spaces). The White and Yellow Cross has a continuous waiting list of 12- 16 persons.
The draft national decree, containing general measures, (see article 1 paragraph 1 of
the draft national decree, containing general measures) mentions that ALL old people
(who are insured and apply to the other conditions) can claim a place in an
elderly/retirement home. But the SER asked the Ministry whether there is space for
ALL old people who claim such a space in an elderly home, since the White and Yellow
Cross only accommodated 21 elderly.

The Ministry did not provide the SER with a proper answer to this question. The Ministry informed
the SER that the White and Yellow Cross has plans to expand its facility. The SER is

9

See “Aanwijzing 158 jo. 165 (met toelichting) Regeling van de Minister- President van 27 juni 2013,
houdende de vaststelling van de Aanwijzing voor de regelgeving van Sint Maarten, AB 2013, GT. No 26”.
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aware of this, because the SER contacted the White and Yellow Cross, who notified the
SER that the expansion of its facility will start by the end of 2016 and will comprise 3040 additional spaces.
Therefore, the SER is still wondering whether there is space for ALL old people who
claim such a space in an elderly home, according to article 1 paragraph 1 of the draft
national decree, containing general measures, regarding expanding AVBZ care- elderly
care.
III)

It is proposed to have the elderly care financed via AFBZ fund. The AFBZ fund was
chosen for obvious reasons (“voor de hand liggend”) according to the Ministry of Public
Health, Social Development and Labor and financing elderly care from this fund will not
affect the (AFBZ) fund. The SER is of the opinion that the fund will surely be affected
financially. (If one plans to finance a new kind of care via the fund, the fund will
automatically be affected). Whether the costs will not negatively affect the AFBZ fund,
could not be determined by the SER with the information provided in the Elucidation.
The Elucidation states:
1. Financiering vanuit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten is voor de hand
liggend. Niet alleen is dit fonds financieel gezond en zou financiering van genoemde
zorgverlening geen onevenredige belasting voor het fonds zijn. (See page 4 Elucidation
[Nota van Toelichting])
2. …,maar tevens wordt de financiële positie van het Algemeen Fonds Bijzondere
Ziektekosten (AFBZ) niet aangetast. (see page 5 Elucidation [Nota van Toelichting])
3. ….terwijl de kosten die gepaard gaan met deze zorgverlening niet langer ten laste
komen van de landsbegroting. (see page 5 under “Financiële paragraaf” of the
Elucidation [Nota van Toelichting])
4. Op basis van bovenstaande cijfers wordt inzichtelijk dat de financiële positie van
het fonds niet wordt aangetast met de uitbreiding van het pakket. (see last paragraph
under “financiële paragraaf” of the Elucidation [Nota van toelichting]).
With regard to the third statement above, the SER remarks that the Government of
Sint
Maarten contributes to the AFBZ fund on a yearly basis. Therefore, it cannot be stated
that
the country’s budget will not be affected. 10
The SER did receive the SZV financial year report 2014 from the Ministry of Public
Health,
Social Development and Labor, but the SER notes that the figures stated under the
financial
paragraph in the elucidation do not correspond with the financial information of the
AFBZ
fund as reflected in the SZV year report 201411.

10
11

Even though the country’s contribution stopped temporarily for a period of two years (AB 2014, no. 4).
Information in the Elucidation states: “Baten NAf 22.655.000”; information SZV year report 2014 states other figures.
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I)

In the Elucidation to the draft national decree, containing general measures, the
Ministry stated several reasons why the SER was not going to be part of this advisory
process.
The SER emphasizes that this is not a choice for the Ministry. The law 12 is clear: article
5 paragraph 1 under r: in this case, the National Ordinance AVBZ can only be
expanded after the SER has been consulted. The SER remarks that the information of
not including the SER in the advisory process in this case, should never have been
included in the Elucidation to the draft national decree, containing general measures.

II)

See page 5 Elucidation [Nota van Toelichting] under “Artikelsgewijs deel”, last
sentence:
“Op basis van artikel 5, tweede lid, is de inhoud en omvang van die zorg geregeld in
het landsbesluit zorg, onder meer door te bepalen dat de zorg onder beperkingen
wordt verleend en onder de voorwaarde dat degene die de zorg geniet, bijdraagt in de
kosten daarvan”.
De SER noticed that those who are eligible for the care CAN be requested to contribute
to the related costs. See article 5 paragraph 2 National Ordinance AVBZ. The
contribution is not an obligation as it is being stated in the Elucidation. This is essential
financial information that should be corrected in the Elucidation.

3. The SER did not receive all requested information
Article 19 of the National Ordinance AVBZ states that the Minister of Public Health, Social
Development and Labor should give an annual instruction about the different groups/care that fall
under the AVBZ and how the budget will be divided between the different groups of sick people
that fall under the scope of the AVBZ. The SER requested to see the instruction for the year 2015
to determine whether the intended elderly care was previously calculated/ included.
The Ministry informed the SER that this (requested) information is not available at this moment.
The SER finds this very unfortunate, since this information is essential financial information in this
case.

12

National Ordinance AVBZ
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Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2015, nummer WBN-CM 2015/5,
houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het
Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten;
DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE,
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
(BvvN), en de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (RvvN);
Besluit:
Artikel I
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op
het gebruik in Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd:
A
Paragraaf 2.2.5.1 Toelichting algemeen ad artikel 6, derde lid HRWN-CM komt te luiden:
Paragraaf 2.2.5.1. Buitenlands reisdocument
In beginsel moet de optant een geldig buitenlands reisdocument overleggen. Dit niet alleen in
verband met de identificatie maar ook om de nationaliteit van de optant te kunnen ‘vaststellen’ en
de in het reisdocument vermelde personalia te vergelijken met de gegevens in overgelegde
akte(n) van de burgerlijke stand. Daartoe kan hij overleggen een reisdocument van het land
waarvan hij de nationaliteit heeft of een vluchtelingenpaspoort óf een vreemdelingenpaspoort.
Kennis over de actuele nationaliteit van de te opterende vreemdeling (ex art. 6, lid 1, onder e
RWN) is noodzakelijk omdat aan de hand daarvan wordt beoordeeld of deze optant na het
verkrijgen van het Nederlanderschap afstand moet doen van de oorspronkelijke nationaliteit. De
optant overlegt een geldig buitenlands reisdocument, tenzij hij op onderstaand beschreven wijze
aantoont dat hij door de autoriteiten van het land waarvan hij onderdaan is niet meer in het bezit
kan worden gesteld van een geldig buitenlands reisdocument.
Minderjarige medeoptanten
Met ingang van 26 oktober 2015 hoeven minderjarigen die zijn geboren in Nederland of elders in
het Koninkrijk, geen geldig buitenlands reisdocument over te leggen in de optieprocedure als zij
tegelijkertijd met de ouder(s) opteren (op grond van artikel 6, lid 8 RWN), en mits de ouder(s)
met betrekking tot zichzelf beschikt(ken) over een geldig buitenlands paspoort en een
gelegaliseerde/geapostilleerde geboorteakte. Hetzelfde geldt voor minderjarigen die zijn geboren
in een land waarop het Apostilleverdrag van toepassing is (Kamerstuk 19 637, nr. 2072).
Het bovenstaande geldt ook voor een kind dat niet is mee-geopteerd met de ouder maar dat
zelfstandig een naturalisatieverzoek doet op grond van art. 11, vierde lid RWN. Het kind dat
zelfstandig een naturalisatieverzoek wil indienen maar dat reeds meerderjarig is, deelt niet in de
vrijstelling (art. 11-5).
Indien de minderjarige wel in het bezit is van een geldig buitenlands paspoort dan is er geen
bezwaar om dit aan het optiedossier toe te voegen.
B
Paragraaf 2.2.5.6 Toelichting algemeen ad artikel 6, derde lid HRWN-CM komt te luiden:
Paragraaf 2.2.5.6. Bewijsnood (gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse
documenten
Van de voorwaarde van het overleggen van uit het buitenland afkomstige gelegaliseerde
documenten kan worden vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in staat is dergelijke
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documenten over te leggen. Indien geen sprake is van bewijsnood, wordt geen vrijstelling
verleend.
Bewijsnood zal zich met name voordoen in het geval dat registers van de burgerlijke stand in het
land waar de documenten vandaan moeten komen niet bestaan dan wel onvolledig zijn, alsmede
wanneer in het land in kwestie geen stukken kunnen worden verkregen vanwege de op dat
moment bestaande politieke situatie.
In principe wordt geen bewijsnood aangenomen indien gebleken is dat sprake is van één van de
onderstaande omstandigheden:
•
de optant beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat ná de
datum van de verleende verblijfsvergunning aan hem in persoon is afgegeven door de autoriteiten
van het land van herkomst;
•
op verzoek van de optant een rechtsfeit of rechtshandeling heeft plaatsgevonden waarbij de
autoriteiten waarvan de optant de nationaliteit bezit betrokken waren; of
•
de optant vrijwillig naar het land van herkomst is gereisd, waarvan hij de nationaliteit bezit.
Er kunnen echter omstandigheden zijn dat ondanks dat één van bovenstaande omstandigheden
zich heeft voorgedaan, toch sprake is van bewijsnood.
Syrië
Geboorteakte
Op grond van het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 11 december 2013
is vanwege de bestaande politieke situatie in Syrië besloten dat bij het afleggen van een
optieverklaring tot 1 april 2015 een in Syrië geboren vreemdeling niet een uit Syrië afkomstige
geboorteakte hoeft te overleggen.
Het ambtsbericht Syrië geeft aan dat civiele registers vernietigd zijn dan wel niet meer volledig
functioneren. Deze vrijstelling is verlengd tot 1 april 2017.
Mocht een in Syrië geboren vreemdeling wel een uit Syrië afkomstige geboorteakte/uittreksel van
de geboorteakte overleggen, dan wordt deze opgenomen in het optiedossier.
Paspoort
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft bij brief de Tweede Kamer geïnformeerd (TK
2014-2015, 19 637 nr. 1928 d.d. 21 november 2014) dat Syriërs tijdelijk geen geldig Syrisch
paspoort hoeven te overleggen. Een groot deel van de Syrische ambassades in West-Europa is
gesloten en de Syrische ambassade in Brussel levert nog maar beperkt consulaire diensten. Het is
dus in veel gevallen op dit moment niet mogelijk voor Syrische onderdanen om aan het
paspoortvereiste te voldoen. Ook deze vrijstelling is verlengd tot 1 april 2017.
Conclusie
Dit betekent dat tot 1 april 2017 optieverklaringen kunnen worden afgelegd zonder dat de
vreemdeling, die in Syrië is geboren, verplicht is om een geboorteakte en/of geldig paspoort te
overleggen. Dit geldt tevens als op de optieverklaring na 1 april 2017 nog moet worden beslist, al
dan niet na een rechterlijke procedure over het verzoek.
Etnisch Armenen uit Azerbeidzjan
Geboorteakte en paspoort
Met ingang van 26 oktober 2015 zijn etnisch Armenen die geboren zijn in Azerbeidzjan, vrijgesteld
van het overleggen van een geboorteakte uit Azerbeidzjan alsook van een Azerbeidzjaans paspoort
(Kamerstuk 19 637, nr. 2072). Van etnisch Armenen uit Azerbeidzjan wordt aangenomen dat zij
in bewijsnood verkeren nu de Azerbeidzjaanse autoriteiten het (juridische) bezit van de
Azerbeidzjaanse nationaliteit in het algemeen niet erkennen als het een etnisch Armeen betreft.
Als de optant bij het afleggen van een optieverklaring stelt etnisch Armeen te zijn kan de
Gouverneur via de Ketenservice telefoonlijn van de IND hierover navraag doen. Het gegeven dat
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betrokkene uit Azerbeidzjan afkomstig is volgt uit de PIVA aan de hand van de bij betrokkene
geregistreerde geboorteplaats.
Voorbeeld 1
X, 19 jaar en van Chinese nationaliteit, wenst een optieverklaring af te leggen op grond van artikel
6, eerste lid, aanhef en onder e RWN. Sinds zijn derde woont hij met zijn ouders op Sint Maarten.
X is geboren in Hong Kong. Toen de familie van X zich 16 jaar geleden op Sint Maarten vestigde
(en verblijfsrecht kreeg) werden wel van zijn vader en moeder (vertaalde uittreksels uit)
geboorteakten van Hong Kong overgelegd bij de bevolkingsadministratie, maar niet van X. Tijdens
de voorlichtingsfase voorafgaand aan de indiening van zijn optieverklaring hoort X dat hij een
recent, niet ouder dan zes maanden uit Hong Kong afkomstig uittreksel van zijn geboorteakte
dient in te leveren bij de Gouverneur. Bovendien geldt met betrekking tot dit over te leggen
document het nú van toepassing zijnde legalisatie- of apostillerecht. Dit betekent dat het in te
leveren uittreksel volgens de nu geldende legalisatiecirculaire moet zijn voorzien van hetzij
legalisatie, hetzij een apostillestempel (dit al naar gelang van het huidige regime bij geboorteakten
uit de Volksrepubliek China) en dient er een vertaling in het Nederlands, Engels, Frans of Duits van
het uittreksel te worden bijgevoegd, afkomstig van een beëdigd vertaler.
X stelt dat hij geen tijd van zijn baas krijgt om in Hong Kong het uittreksel van zijn geboorteakte
te gaan halen. Bovendien heeft hij geen geld voor die dure reis en het allerergste van alles: hij
heeft vliegangst. X ziet het niet zitten en vraagt de behandelende ambtenaar of sprake is van
bewijsnood op grond waarvan hij niet een uittreksel uit zijn geboorteakte hoeft te overleggen.
De behandelend ambtenaar zoekt een oplossing. Van bewijsnood zoals de regels dit bedoelen, is
hier op voorhand immers geen sprake. Van bewijsnood is alleen sprake als het totaal onmogelijk is
om aan het uittreksel van de geboorteakte te komen, hetzij omdat door een (aangetoonde)
verwoesting van het bevolkingsregister de geboorteakte niet meer bestaat (en er zijn geen
kopieën van), hetzij omdat degene die de akte moet afhalen dat met gevaar voor eigen leven
moet doen (wegens onveilige omstandigheden in het vreemde land). Tegen degene die (nu) geen
vrij kan krijgen van zijn werkgever, kan de behandelend ambtenaar zeggen dat hij/zij
mogelijkerwijs tijdens een volgende vakantie de geboorteakte kan afhalen. Het later indienen, als
alle documenten aanwezig zijn, van de optieverklaring is hiervan dan het gevolg. Ook het
financiële argument is niet een doorslaggevend argument, net zomin als de aangevoerde
vliegangst. Om te beginnen bestaat mogelijk de oplossing dat een in Hong Kong verblijvend
familielid van X voor hem het uittreksel opvraagt en het over de post naar X stuurt. Of kan X de
akte via professionele rechtshulpverleners (bijvoorbeeld een advocatenkantoor) in Hong Kong
laten opvragen. Mocht dit alles niet baten en kan het uittreksel op geen enkele wijze via een
gemachtigde worden verkregen (hetgeen niet te verwachten is), dan kan de vliegangst als
argument door de behandelend ambtenaar alléén worden geaccepteerd als X van zijn bewering
een ondersteunende verklaring overlegt van een psychiater. Tenzij hij zijn land middels andere
transportmiddelen (bijvoorbeeld boot) kan bereiken, om aldaar het gevraagde te verkrijgen. Alleen
bij een door een ondersteunend bewijsstuk, afkomstig van een objectieve bron, aangetoonde
onmogelijkheid tot verkrijging van het vereiste document is sprake van bewijsnood. De
Gouverneur vraagt daarbij dus altijd om ondersteunend bewijs uit objectieve bron.
Voorbeeld 2
Bij het afleggen van haar optieverklaring overlegt betrokkene een Engelstalige verklaring van de
ambassade van het land van herkomst. Uit de verklaring blijkt dat betrokkene een geboorteakte
heeft proberen op te vragen en dat haar verzoek door is gestuurd naar het land van herkomst.
Daar is echter gebleken dat haar geboortegegevens onvindbaar zijn in de betreffende archieven.
Deze verklaring op zich is niet voldoende om bewijsnood aan te tonen. Het zou immers kunnen dat
betrokkene niet werkelijk geboren is in het land waar zij vandaan stelt te komen. Slechts wanneer
er geen indicaties zijn dat betrokkene wellicht afkomstig is uit een ander land dan gesteld en
wanneer de gegevens van betrokkene op de verklaring overeenkomen met de gegevens die zij
eerder heeft verstrekt bijv. in de toelatingsprocedure, kan op grond van een dergelijke verklaring
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eventueel bewijsnood aangenomen worden. Andere stukken (zoals een schooldiploma of een
doopakte uit het land van herkomst) waar ook dezelfde gegevens op vermeld staan, zouden het in
dit geval makkelijker maken om het beroep op bewijsnood te accepteren.
C
Paragraaf 3.5.1 Toelichting algemeen ad artikel 7 HRWN-CM komt te luiden:
Paragraaf 3.5.1 Buitenlands reisdocument
De verzoeker moet in beginsel een geldig reisdocument overleggen, inclusief alle pagina’s met inen uitreisstempels. Dit niet alleen in verband met identificatie van de verzoeker maar ook om zijn
nationaliteit en verblijf te kunnen vaststellen en de in het reisdocument vermelde personalia te
vergelijken met de overgelegde akte(n) van de burgerlijke stand. Kennis over de actuele
nationaliteit van de te naturaliseren vreemdeling is noodzakelijk omdat aan de hand daarvan wordt
beoordeeld of de verzoeker na het verkrijgen van het Nederlanderschap afstand moet doen van de
oorspronkelijke nationaliteit. Deze afstandsplicht is in beginsel een voorwaarde voor de
naturalisatie.
Als de verzoeker niet in het bezit is van een geldig buitenlands reisdocument en staatloos is, mag
hij een vreemdelingenpaspoort overleggen.
De verzoeker overlegt een geldig buitenlands reisdocument, tenzij hij op onderstaand beschreven
wijze aantoont dat hij door de autoriteiten van het land waarvan hij onderdaan is, niet meer in het
bezit kan worden gesteld van een geldig buitenlands reisdocument.
Minderjarigen
Met ingang van 26 oktober 2015 hoeven minderjarigen die zijn geboren in Nederland of elders in
het Koninkrijk, geen geldig buitenlands reisdocument over te leggen in de naturalisatieprocedure
als zij tegelijkertijd met de ouder(s) naturaliseren, en mits de ouder(s) met betrekking tot zichzelf
beschikt(ken) over een geldig buitenlands paspoort en een gelegaliseerde/geapostilleerde
geboorteakte. Hetzelfde geldt voor minderjarigen die zijn geboren in een land waarop het
Apostilleverdrag van toepassing is (Kamerstuk 19 637, nr. 2072).
Het bovenstaande betreft medenaturalisatie in de zin van art. 11, eerste, tweede, derde en
zevende lid RWN. Na-naturalisatie van het minderjarige kind, zoals bedoeld in artikel 11, vierde
lid, valt ook onder de vrijstelling.
Het kind dat zelfstandig een naturalisatieverzoek doet maar meerderjarig is, deelt niet in de
vrijstelling (art. 11-5).
Indien de minderjarige wel in het bezit is van een geldig buitenlands paspoort dan is er geen
bezwaar om dit aan het naturalisatiedossier toe te voegen.
D
Paragraaf 3.5.6 Toelichting algemeen ad artikel 7 HRWN-CM komt te luiden:
Paragraaf 3.5.6 Bewijsnood gelegaliseerde buitenlandse documenten
Van de voorwaarde van het overleggen van uit het buitenland afkomstige gelegaliseerde
documenten kan worden vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in staat is dergelijke
documenten over te leggen. Indien geen sprake is van bewijsnood, wordt geen vrijstelling
verleend.
Bewijsnood zal zich met name voordoen in het geval dat registers van de burgerlijke stand in het
land waar de documenten vandaan moeten komen niet bestaan dan wel onvolledig zijn, alsmede
wanneer in het land in kwestie geen stukken kunnen worden verkregen vanwege de op dat
moment bestaande politieke situatie.
In principe wordt geen bewijsnood aangenomen indien gebleken is dat sprake is van één van de
onderstaande omstandigheden:
•
verzoeker beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat ná de datum
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van de verleende verblijfsvergunning aan hem in persoon is afgegeven door de autoriteiten van
het land van herkomst;
•
op verzoek van verzoeker een rechtsfeit of rechtshandeling heeft plaatsgevonden waarbij de
autoriteiten waarvan de verzoeker de nationaliteit bezit betrokken waren; of
•
verzoeker vrijwillig naar het land van herkomst is gereisd, waarvan hij de nationaliteit bezit.
Er kunnen echter omstandigheden zijn dat ondanks dat één van bovenstaande omstandigheden
zich heeft voorgedaan, toch sprake is van bewijsnood.
Syrië
Geboorteakte
Op grond van het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 11 december 2013
is vanwege de bestaande politieke situatie in Syrië besloten dat in de naturalisatieprocedure tot 1
april 2015 een in Syrië geboren vreemdeling niet een uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeft te
overleggen. Het ambtsbericht Syrië geeft aan dat civiele registers vernietigd zijn dan wel niet meer
volledig functioneren. Deze vrijstelling is verlengd tot 1 april 2017. Mocht een in Syrië geboren
vreemdeling wel een uit Syrië afkomstige geboorteakte/uittreksel van de geboorteakte overleggen,
dan wordt deze opgenomen in het naturalisatiedossier.
Paspoort
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft bij brief de Tweede Kamer geïnformeerd (TK
2014-2015, 19 637 nr. 1928 d.d. 21 november 2014) dat Syriërs tijdelijk geen geldig Syrisch
paspoort hoeven te overleggen. Een groot deel van de Syrische ambassades in West-Europa is
gesloten en de Syrische ambassade in Brussel levert nog maar beperkt consulaire diensten. Het is
dus in veel gevallen op dit moment niet mogelijk voor Syrische onderdanen om aan het
paspoortvereiste te voldoen. Ook deze vrijstelling is verlengd tot 1 april 2017.
Conclusie
Dit betekent dat tot 1 april 2017 naturalisatieverzoeken kunnen worden gedaan zonder dat de
vreemdeling, die in Syrië is geboren, verplicht is om een geboorteakte en/of geldig paspoort te
overleggen. Dit geldt tevens in het geval dat op het naturalisatieverzoek na 1 april 2017 nog moet
worden beslist, al dan niet na een rechterlijke procedure over het verzoek.
Etnisch Armenen uit Azerbeidzjan
Geboorteakte en paspoort
Met ingang van 26 oktober 2015 zijn etnisch Armenen die geboren zijn in Azerbeidzjan, vrijgesteld
van het overleggen van een geboorteakte uit Azerbeidzjan alsook van een Azerbeidzjaans paspoort
(Kamerstuk 19 637, nr. 2072). Van etnisch Armenen uit Azerbeidzjan wordt aangenomen dat zijn
in bewijsnood verkeren nu de Azerbeidzjaanse autoriteiten het (juridische) bezit van de
Azerbeidzjaanse nationaliteit in het algemeen niet erkennen als het een etnisch Armeen betreft.
Bij het in ontvangstnemen van het naturalisatieverzoek beoordeelt de Gouverneur niet of de
verzoeker daadwerkelijk etnisch Armeniër is. Bij het behandelen van het naturalisatieverzoek zal
de IND aan de hand van het vreemdelingenrechtelijke dossier onderzoeken of de verzoeker in
eerdere procedure(s) heeft gemeld etnisch Armeens te zijn en afkomstig uit Azerbeidzjan. De
Gouverneur kan de PIVA raadplegen om te zien of de bij betrokkene geregistreerde geboorteplaats
in Azerbeidzjan lag.
Voorbeeld 1
X, 19 jaar en van Chinese nationaliteit, wenst een verzoek om naturalisatie in te dienen. Sinds zijn
derde woont hij met zijn ouders op Curaçao. X is geboren in Hong Kong. Toen de familie van X
zich 16 jaar geleden op Curaçao vestigde (en verblijfsrecht kreeg) werden wel van zijn vader en
moeder (vertaalde uittreksels uit) geboorteakten van Hong Kong overgelegd bij de
bevolkingsadministratie, maar niet van X. Tijdens de voorlichtingsfase voorafgaand aan de
indiening van zijn verzoek om naturalisatie hoort X dat hij een recent, niet ouder dan zes maanden
uit Hong Kong afkomstig uittreksel van zijn geboorteakte dient in te leveren bij de Gouverneur.
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Bovendien geldt met betrekking tot dit over te leggen document het nú van toepassing zijnde
legalisatie- of apostillerecht. Dit betekent dat het in te leveren uittreksel volgens de nu geldende
legalisatiecirculaire moet zijn voorzien van hetzij legalisatie, hetzij een apostillestempel (dit al naar
gelang van het huidige regime bij geboorteakten uit de Volksrepubliek China) en dient er een
vertaling in het Nederlands, Engels, Frans of Duits van het uittreksel te worden bijgevoegd,
afkomstig van een beëdigd vertaler.
X stelt dat hij geen tijd van zijn baas krijgt om in Hong Kong het uittreksel van zijn geboorteakte
te gaan halen. Bovendien heeft hij geen geld voor die dure reis en het allerergste van alles: hij
heeft vliegangst. X ziet het niet zitten en vraagt de behandelende ambtenaar of sprake is van
bewijsnood op grond waarvan hij niet een uittreksel uit zijn geboorteakte hoeft over te leggen.
De behandelend ambtenaar zoekt een oplossing. Van bewijsnood zoals de regels dit bedoelen, is
hier op voorhand immers geen sprake. Van bewijsnood is alleen sprake als het totaal onmogelijk is
om aan het uittreksel van de geboorteakte te komen, hetzij omdat door een (aangetoonde)
verwoesting van het bevolkingsregister de geboorteakte niet meer bestaat (en er zijn geen
kopieën van), hetzij omdat degene die de akte moet afhalen dat met gevaar voor eigen leven
moet doen (wegens onveilige omstandigheden in het vreemde land). Tegen degene die (nu) geen
vrij kan krijgen van zijn werkgever, kan de behandelend ambtenaar zeggen dat hij/zij
mogelijkerwijs tijdens een volgende vakantie de geboorteakte kan afhalen. Het later indienen, als
alle documenten aanwezig zijn, van het verzoek om naturalisatie is hiervan dan het gevolg. Ook
het financiële argument is niet een doorslaggevend argument, net zomin als de aangevoerde
vliegangst. Om te beginnen bestaat mogelijk de oplossing dat een in Hong Kong verblijvend
familielid van X voor hem het uittreksel opvraagt en het over de post naar X stuurt. Of kan X de
akte via professionele rechtshulpverleners (bijvoorbeeld een advocatenkantoor) in Hong Kong
laten opvragen. Mocht dit alles niet baten en kan het uittreksel op geen enkele wijze via een
gemachtigde worden verkregen (hetgeen niet te verwachten is), dan kan de vliegangst als
argument door de behandelend ambtenaar alléén worden geaccepteerd als X van zijn bewering
een ondersteunende verklaring overlegt van een psychiater. Tenzij hij zijn land middels andere
transportmiddelen (bijvoorbeeld boot) kan bereiken, om aldaar het gevraagde te verkrijgen. Alleen
bij een door een ondersteunend bewijsstuk, afkomstig van een objectieve bron, aangetoonde
onmogelijkheid tot verkrijging van het vereiste document is sprake van bewijsnood. De
Gouverneur vraagt daarbij dus altijd om ondersteunend bewijs uit objectieve bron.
Voorbeeld 2
Bij het indienen van haar verzoek om naturalisatie overlegt betrokkene een Engelstalige verklaring
van de ambassade van het land van herkomst. Uit de verklaring blijkt dat betrokkene een
geboorteakte heeft proberen op te vragen en dat haar verzoek door is gestuurd naar het land van
herkomst. Daar is echter gebleken dat haar geboortegegevens onvindbaar zijn in de betreffende
archieven.
Deze verklaring op zich is niet voldoende om bewijsnood aan te tonen. Het zou immers kunnen dat
betrokkene niet werkelijk geboren is in het land waar zij vandaan stelt te komen. Slechts wanneer
er geen indicaties zijn dat betrokkene wellicht afkomstig is uit een ander land dan gesteld en
wanneer de gegevens van betrokkene op de verklaring overeenkomen met de gegevens die zij
eerder heeft verstrekt bijv. in de toelatingsprocedure, kan op grond van een dergelijke verklaring
eventueel bewijsnood aangenomen worden. Andere stukken (zoals een schooldiploma of een
doopakte uit het land van herkomst) waar ook dezelfde gegevens op vermeld staan, zouden het in
dit geval makkelijker maken om het beroep op bewijsnood te accepteren.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de couranten waarin
het wordt geplaatst en werkt terug tot 26 oktober 2015.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de
Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.
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’s-Gravenhage, 3 december 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
J.C. Goet
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken
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TOELICHTING
ALGEMEEN
Gebleken is dat etnisch Armenen die geboren zijn in Azerbeidzjan in vergelijking met andere
vreemdelingen niet tot nauwelijks naturaliseren tot Nederlander. Dit komt omdat zij niet tot
nauwelijks aan de vereiste documenten kunnen komen nu de Azerbeidzjaanse autoriteiten het
(juridische) bezit van hun Azerbeidzjaanse nationaliteit in het algemeen niet erkennen. Om deze
belemmering weg te nemen is een vrijstelling ingesteld ten aanzien van het vereiste van een
Azerbeidzjaanse geboorteakte en Azerbeidzjaans paspoort. Deze vrijstelling geldt alleen voor
etnisch Armenen uit Azerbeidzjan en niet voor alle Armenen, bijvoorbeeld Armenen afkomstig uit
Armenië. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om etnisch Armenen die een vergunning in het kader van
de Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude vreemdelingenwet (Ranov) hebben,
of een ander regulier verblijfsrecht. Van bovenstaand benoemde vreemdelingen wordt nu
aangenomen dat zij in bewijsnood zijn.
Met dit wijzigingsbesluit zal tevens -in verband met het wegnemen van belemmeringen- de
voorwaarde van het overleggen van een geldig buitenlands paspoort bij mede- en nanaturalisatie
en mede-optie bij een minderjarig hier te lande geboren kind, beleidsmatig komen te vervallen
mits de ouder(s) met betrekking tot zichzelf beschikt(ken) over een geldig buitenlands paspoort en
een gelegaliseerde/geapostilleerde geboorteakte. Geboorteakten uit een ander land van het
Koninkrijk alsmede akten uit landen, die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag (trb. 193, 28)
worden hieraan gelijkgesteld. Omdat de ouder(s) beschikt(ken) over een geldig buitenlands
paspoort en een gelegaliseerde/geapostilleerde geboorteakte, en het via de geboorteakte duidelijk
is dat het kind afstamt van de ouders, kan van het overleggen van een buitenlands paspoort
worden afgezien.
In de nieuwe passages van de handleiding is uitgeschreven op welke minderjarigen de vrijstelling
van toepassing is. Naast de minderjarigen die op grond van medenaturalisatie dan wel mede optie
het Nederlanderschap verkrijgen (artikelen 7, 11, 1e, 2e en 3e lid en 6-8), gaat het ook om
minderjarigen die een zelfstandig naturalisatieverzoek doen (artikel 11-4) alsmede de kinderen
van een minderjarige (artikelen 11-7). Op minderjarigen die lopende de nationaliteitsprocedure
van hun ouder(s) meerderjarig worden, is de vrijstelling niet van toepassing (artikel 11-5).
In de brief van 26 oktober 2015 aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 19 637, nr. 2072) die ten doel
had het onderzoeksrapport ‘Niet-naturalisatie onder Ranov-vergunninghouders; een onderzoek
naar achtergrondkenmerken, motivatie en ervaren belemmeringen’ van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) aan de Tweede Kamer aan te bieden, zijn
onderhavige beleidsaanpassingen aangekondigd.
De reeds bestaande vrijstelling van geboorteakte en paspoort bij naturalisatie van Syriërs is
verlengd tot 1 april 2017.
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ARTIKELSGEWIJS
A
De in het algemene deel van deze toelichting beschreven vrijstelling is aan paragraaf 2.2.5.1. van
artikel 6, derde lid, toegevoegd.
B
De in het algemene deel van deze toelichting beschreven vrijstelling is aan paragraaf 2.2.5.6. van
artikel 6, derde lid, toegevoegd.
C
De in het algemene deel van deze toelichting beschreven vrijstelling is aan paragraaf 3.5.1. van
artikel 7 algemeen, toegevoegd.
D
De in het algemene deel van deze toelichting beschreven vrijstelling is aan paragraaf 3.5.6. van
artikel 7 algemeen, toegevoegd.
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
de directeur-generaal Vreemdelingenzaken,
J.C. Goet
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Shortlist & Longlist kwaliteitsindicatoren
farmacie
Goedgekeurd door Minister Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid

Opdracht is uitgevoerd in samenwerking met ACSION B.V.
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Shortlist kwaliteitsindicatoren

Praktijkorganisatie
Nr
1
2
3
4

Onderwerp
Bevoegdheid en
bekwaam team
Bevoegdheid en
bekwaam team
Bevoegdheid en
bekwaam team

6

Bevoegdheid en
bekwaam team
Bevoegdheid en
bekwaam team
Toegankelijkheid

7

Dienstverlening

8

Dienstverlening

9

Materiaal

10

Materiaal

11

Privacy,
vertrouwelijkheid
Beheer van
geneesmiddelen

5

12
13

15

Privacy,
vertrouwelijkheid
Beheer van
geneesmiddelen
Materiaal

16

Kwaliteitsmanagement

17

Klachtenprocedure

14

Omschrijving
De apotheker is vanuit kwaliteitsoogpunt geregistreerd in
het Health Care Professional Registry
De apothekersassistent is vanuit kwaliteitsoogpunt
geregistreerd in het Health Care Professional Registry
In de apotheek is een geregistreerd apotheker
verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg- en
dienstverlening
Bij niet aanwezigheid in de apotheek is de bereikbaarheid
van een geregistreerd apotheker geregeld
De apotheker beschikt over voldoende en gekwalificeerde
medewerkers.
Er is een informatiebord bij de ingang van de apotheek,
met daarop de vermelding van de openingstijden en
contactgegevens van de dienstapotheek buiten de
openingstijden
De apotheek voorziet alle verpakkingen van
geneesmiddelen die op recept worden afgeleverd, alsmede
van geneesmiddelen die uitsluitend in de apotheek
verkrijgbaar zijn, van een goed leesbaar etiket
Het etiket bevat minimaal de volgende informatie:

naam van het geneesmiddelen en de
toedieningsweg(en)

wijze van toediening

uiterste gebruiksdatum

inhoud gedrukt in gewicht, volume of eenheid

overige relevante informatie
Er is jaarlijks controle van de complete
veiligheidsuitrusting, zoals brandblussers, rookalarm e.d.
De apotheek beschikt over zodanige faciliteiten voor de
bewaring van geneesmiddelen en andere
gezondheidszorgartikelen, dat de vereiste bewaarcondities
zijn gewaarborgd
Er wordt dusdanig met patiëntgegevens omgegaan dat ze
nooit te lezen zijn door onbevoegden
De apotheek beschikt over een sluitend
vervaldatumsysteem waarmee wordt geborgd dat er geen
verlopen medicatie ter hand wordt gesteld
De apotheek beschikt over een aparte ruimte voor
persoonlijk consult
Aantal relevante verzoeken tot recall in het afgelopen jaar
De apotheker draagt zorg voor een verantwoorde afvoer
of vernietiging van geneesmiddelen en andere
gezondheidszorgartikelen die door het publiek zijn
teruggebracht
Fouten die door apotheekmedewerkers (intern) worden
geconstateerd worden systematisch geregistreerd door de
apotheek
De apotheek heeft een procedure voor klachtenopvang en
klachtenafhandeling binnen de eigen apotheek (interne
klachtenbemiddeling), welke in ieder geval omvat: het

Score
12
12
12
12
12
12

12

12

12
12

12
11
10
9
9

9
9
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Nr

Onderwerp

18

ICT Hardware

Omschrijving
melden, analyseren en actie ondernemen naar aanleiding
van de klacht
Computers zijn beveiligd tegen oneigenlijke toegang
(codes, antivirussoftware, firewall)

Score

8

19

Beheer van
Aantal externe meldingen (na ter hand stelling) van
geneesmiddelen
verlopen medicatie
Tabel 1: Geselecteerde indicatoren praktijkorganisatie

7

Farmaceutisch handelen
Nr

Onderwerp

Omschrijving

1

Uitvoeren controles op gebruik bloedglucosemeters

3

Communicatie
met en
begeleiding van de
patiënt
Communicatie
met en
begeleiding van de
patiënt
Medicatiebewaking

4

Medicatiebewaking

5

Medicatiebewaking

6

Medicatiebewaking

7

Ter hand stellen

8

Continuïteit van
zorg
Communicatie
met en
begeleiding van de
patiënt

2

9

10

Bereiding

11

Continuïteit van
zorg

12

Continuïteit van
zorg
Continuïteit van
zorg

13

Score
Ervaring
Relevantie
12

Percentage patiënten met een eerste uitgifte van
inhalatiemedicatie van wie is vastgelegd dat aan hen
geprotocolleerd een inhalatie-instructie is gegeven

10

In de apotheek is er een vastgelegde werkafspraak dat
voor iedere patiënt zonder patiëntendossier (inclusief
passanten) mogelijke contra-indicaties worden
nagevraagd bij de patiënt en worden vastgelegd
Mogelijke contra-indicaties van patiënten (inclusief
passanten) voorafgaand aan de ter hand stelling worden
ter bevestiging voorgelegd aan de voorschrijver
In de apotheek zijn er vastgelegde werkafspraken over
het vragen naar intoleranties aan iedere patiënt zonder
patiëntendossier (inclusief passanten)
Percentage ter hand stellingen van UR geneesmiddelen
waarbij minimaal twee gekwalificeerde personen
betrokken zijn bij de eindcontrole van geneesmiddel met
etiket voorafgaand aan het ter hand stellen.
Er vindt registratie plaats van incidenten waarbij de cliënt
daadwerkelijk niet de juiste medicatie heeft ontvangen,
zijnde onjuiste dosering en/of onjuiste stof en/of onjuiste
bereiding?
Bij elk voorschrift wordt de historie van de patiënt in het
apotheekinformatiesysteem (AIS) geraadpleegd.
Percentage informatieverstrekkende medewerkers,
inclusief apotheekhoudenden, dat direct zorginhoudelijk
contact heeft met cliënten, dat aantoonbaar over
voldoende communicatieve vaardigheden beschikt bij het
verstrekken van de informatie op alle FPZ-taakgebieden
(eerste en tweede geneesmiddelen uitgiftebegeleiding,
hands-on instructies, zelfzorgadvies, proactieve advisering
en preventie, vragen over geneesmiddelgebruik).
Er is een procedure waarmee de vrijgifte van een eigen
bereiding voorafgaand aan de aflevering wordt geborgd
Bij elk eerste voorschrift worden de gegevens uit het AIS
getoetst op juistheid en volledigheid door het actuele geneesmiddelgebruik te verifiëren bij de patiënt. (inclusief
zelfzorgmiddelen)
De apotheek registreert alle relevante zelfzorg
geneesmiddelen van de patiënt in het AIS
Bij elk ontslag uit het ziekenhuis worden de
medicatiegegevens uit het

10

10
10
10

10

9
9

9
7

7
7
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Nr

Onderwerp

14

Continuïteit van
zorg

15

16

Communicatie
met en
begeleiding van de
patiënt
Medicatiebewaking

17

Medicatiebewaking

18

Medicatiebewaking

19

Medicatiebewaking

20

Medicatiebewaking

Omschrijving
overdrachtsdocument van het ziekenhuis
(ontslagbrief/bericht van de
apotheek van het ziekenhuis) verwerkt in het AIS
Percentage polyfarmacie patiënten met een actueel en
geverifieerd medicatieoverzicht bij aanvang van een
contactmoment en na afronding van een contactmoment
Percentage gebruikers van inhalatiecorticosteroïden met
orofaryngeale
antimycotica
Percentage patiënten met vastgelegde intolerantie
penicilline
Er wordt actief gezorgd voor vastlegging van de contraindicatie zwangerschap in het AIS op basis van recepten,
aangeven van de cliënt of automatisch via koppeling aan
een HIS
Percentage gebruikers van orale antidiabetica en/of
insuline waarbij een contra-indicatie diabetes is
vastgelegd in het AIS
Worden ondernomen acties naar aanleiding van het
vaststellen van een interactie elektronisch vastgelegd
(exclusief scannen van recepten)?
Percentage ter hand stellingen van UR geneesmiddelen
waarbij barcodes op de verpakking en etiketten ter
controle zijn gescand

Tabel 2: Geselecteerde indicatoren farmaceutisch handelen

Score
Ervaring
Relevantie

7
7

7
7

7
7
7
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Longlist kwaliteitsindicatoren

Praktijkorganisatie
Bevoegdheid en bekwaam team
Nr.
Omschrijving

Bron

1

NAN

2
3
4
5
6
7
8

De apotheker is vanuit kwaliteitsoogpunt geregistreerd in het
Health Care Professional Registry
De apothekersassistent is vanuit kwaliteitsoogpunt geregistreerd in
het Health Care Professional Registry
In de apotheek is een geregistreerd apotheker verantwoordelijk
voor de farmaceutische zorg- en dienstverlening
In de apotheek is een geregistreerd apotheker in persoon
aanwezig.
Bij niet aanwezigheid in de apotheek is de bereikbaarheid van een
geregistreerd apotheker geregeld
De apotheker beschikt over voldoende en gekwalificeerde
medewerkers.
De apotheker en medewerkers zijn bevoegd en bekwaam om hun
taken uit te voeren (diploma's, bij- en nascholingen).
De apotheek heeft een scholingsbeleid voor haar medewerkers.

Toegankelijkheid
Nr.
Omschrijving

NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
VIA
VIA

Bron

9

De apotheek heeft zodanige openingstijden dat de patiënt
voldoende gelegenheid heeft tot het verkrijgen van farmaceutische
zorg- en dienstverlening.

NAN

10

Er is een informatiebord bij de ingang van de apotheek, met
daarop de vermelding van de openingstijden en contactgegevens
van de dienstapotheek buiten de openingstijden.

VIA

11

De apotheek garandeert de beschikbaarheid van de farmaceutische
zorg- en dienstverlening buiten de openingstijden en maakt
afspraken over waar en wanneer deze zorg- en dienstverlening
beschikbaar is

NAN

12

De apotheek is toegankelijk voor rolstoelgebruikers

VWS, VIA

13

Er zijn parkeerplaatsen voor mindervaliden

VWS, VIA

14

Er is een apotheekfolder met relevante informatie
(toegankelijkheid)

IGZ, VIA
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Dienstverlening
Nr.
Omschrijving
15

De apotheek voorziet alle verpakkingen van geneesmiddelen die op
recept worden afgeleverd, alsmede van geneesmiddelen die
uitsluitend in de apotheek verkrijgbaar
zijn, van een goed leesbaar etiket.

16

Het etiket bevat minimaal de volgende informatie:
- naam van het geneesmiddelen en de toedieningsweg(en)
- wijze van toediening
- uiterste gebruiksdatum
- partijnummer
- inhoud gedrukt in gewicht, volume of eenheid
- overige

Beheer van geneesmiddelen
Nr.
Omschrijving

Bron
NAN

Bron

17

Vindt periodieke beoordeling van de kwaliteit van leveranciers
plaats?

KNMP

18

Beschikt u over een sluitend vervaldatumsysteem waarmee wordt
geborgd dat er geen verlopen medicatie ter hand wordt gesteld?

KNMP

19

Aantal interne meldingen (bij de ter hand stelling) van verlopen
medicatie.

KNMP

20

Aantal externe meldingen (na ter hand stelling) van verlopen
medicatie.

KNMP

21

Hoeveel relevante verzoeken tot recall heeft u het afgelopen jaar
gehad?

KNMP

22

Hoeveel van deze relevante recall-verzoeken heeft u niet (volledig)
uitgevoerd?

KNMP

Veiligheid
Materiaal
Nr.

Omschrijving

Bron

23

De apotheek doet een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) en
bovendien is de laatste RI&E niet meer dan drie jaar geleden
gedaan.

VIA

24

Er is jaarlijks controle van de complete veiligheidsuitrusting, zoals
brandblussers, rookalarm e.d.

VIA
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Nr.

Omschrijving

Bron

25

De apotheek beschikt over zodanige faciliteiten voor de bewaring
van geneesmiddelen en andere gezondheidszorgartikelen, dat de
vereiste bewaarcondities zijn gewaarborgd.

NAN

26

De apotheker draagt zorg voor een verantwoorde afvoer of
vernietiging van geneesmiddelen en andere gezondheidszorgartikelen die door het publiek zijn teruggebracht.

NAN

ICT Hardware
Nr.

Omschrijving

Bron

27

Computers zijn beveiligd tegen oneigenlijke toegang (codes,
virussoftware, firewall).

VIA

28

Nieuwe releases van de gebruikte beveiligingssoftware wordt
binnen een week geïnstalleerd.

VIA

29

Er wordt dagelijks een back-up gemaakt van het systeem.

VIA

30

Deze back-up van het systeem wordt buiten de apotheek bewaard.

VIA

Professionele samenwerking
Farmacotherapieoverleg
Nr.

Omschrijving

Bron

31

Deelname aan farmacotherapeutisch overleg tussen voorschrijvers
en apothekers

KNMP /
IGZ

32

Niveau van het FTO met de eerste lijn

KNMP

33

Het FTO wordt door huisartsen en apothekers gezamenlijk
georganiseerd en voorbereid. Er is een formele afspraak tussen de
beroepsverenigingen daarover en er wordt bijgehouden wie welk
overleg heeft voorbereid

IVM

34

Een van de regelmatig terugkerende aandachtspunten van het FTO
is de indicatie voor therapie: welke personen komen in aanmerking
voor een bepaalde medicamenteuze therapie.

IVM

35

In de voorbereiding op het FTO worden altijd richtlijnen gebruikt die
wetenschappelijk zijn onderbouwd, bijvoorbeeld NHG-standaarden,
CBO-richtlijnen en
Farmacotherapeutisch Kompas.

IVM

36

Er is geen inhoudelijke betrokkenheid van de farmaceutische
industrie.

IVM
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Nr.

Omschrijving

Bron

37

Tijdens een FTO-bijeenkomst worden farmacotherapeutische
afspraken gemaakt. Een afspraak
gaat over een of meerdere farmacotherapeutische onderwerpen,
zoals indicatie voor therapie en geneesmiddelenkeuze.

IVM

38

Farmacotherapeutische afspraken worden vastgelegd in het FTOverslag.

IVM

39

Er worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de
farmacotherapeutische afspraak: wie doet wat, hoe en wanneer.

IVM

40

Er wordt een verslag van de bijeenkomst gemaakt, dat wordt
verspreid onder alle deelnemers van het FTO.

IVM

41

In principe zijn alle deelnemers altijd aanwezig.

IVM

42

Er worden zes bijeenkomsten per jaar gehouden.

IVM

43

De duur van de bijeenkomst is minimaal 1 uur.

IVM

44

Tijdens het FTO is er ruimte voor discussie waarin alle deelnemers
aan bod komen.

IVM

45

Tijdens het FTO worden argumenten voor en argumenten tegen een
bepaalde afspraak geïnventariseerd en besproken.

IVM

46

Tijdens het FTO worden knelpunten in de uitvoering van een
bepaalde afspraak geïnventariseerd en mogelijke oplossingen voor
deze knelpunten besproken.

IVM

47

Regelmatig worden tijdens bijeenkomsten eerder gemaakte
farmacotherapeutische afspraken en afspraken over de uitvoering
herhaald, zodat men eraan wordt herinnerd deze uit te voeren.

IVM

Informatieoverdracht
Nr.

Omschrijving

Bron

49

De apotheek spant zich in voor gestructureerde samenwerking met
andere zorgverleners om tot verbetering en onderlinge afstemming
van farmaceutische zorg- en dienstverlening te komen onder
andere op het terrein van rationeel en kostenbewust voorschrijven
en afleveren.

NAN

50

Systeem elektronische gegevensuitwisseling tussen apotheken

KNMP
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Privacy, vertrouwelijkheid
Nr.

Omschrijving

Bron

51

Er wordt dusdanig met patiëntgegevens omgegaan dat ze nooit te
lezen zijn door onbevoegden.

VIA

52

Er is een protocol over omgang met geautomatiseerde gegevens
(vertrouwelijkheid)

VIA

53

De apotheek beschikt over een aparte ruimte voor persoonlijk
consult

VIA

Kwaliteit van het EMD
Nr.

Omschrijving

Bron

54

De apotheek legt in het patiëntendossier gegevens vast over de
farmaceutische zorg en dienstverlening.

NAN

55

De apotheek neemt na het
ontvangen van relevante patiëntengegevens over elders geleverde
zorg, deze gegevens op in het patiëntendossier.

NAN

Kwaliteitsbeleid
Klachtenprocedure
Nr.

Omschrijving

Bron

56

In welke mate worden fouten die door apotheekmedewerkers
(intern) worden geconstateerd, systematisch geregistreerd door de
apotheek?

KNMP

57

Aantal intern geconstateerde en geregistreerde fouten.

KNMP

58

In welk jaar heeft u het meest recent een onderzoek uitgevoerd
naar cliëntervaringen of cliënttevredenheid?

KNMP

59

Beschikt de apotheek over een geldig kwaliteitscertificaat (bijv. HKZ
of ISO)?

KNMP

60

Controleert u jaarlijks of de parameters ten behoeve van de
medicatiebewaking in apotheekinformatie-systemen goed zijn
ingesteld

KNMP

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 4

Datum: 19 febuari 2016

pagina | 83

Klachtenprocedure
Nr.

Omschrijving

Bron

61

Heeft de apotheek een procedure voor klachtenopvang en
klachtenafhandeling binnen de eigen apotheek (interne
klachtenbemiddeling), welke in ieder geval omvat: het melden,
analyseren en actie ondernemen naar aanleiding van de klacht

VIA

(Bijna) incidenten registratie
Nr.

Omschrijving

Bron

62

Is er een procedure voor het melden en afhandelen van (bijna)
incidenten, welke in ieder geval omvat: het melden, analyseren en
actie ondernemen naar aanleiding van het incident

VIA

Patiëntenraadpleging
Nr.

Omschrijving

Bron

63

Is er een procedure voor patiëntenraadpleging, welke in ieder geval
omvat: het registreren, analyseren en actie ondernemen naar
aanleiding van de patiëntenraadpleging

± VWS, ±
ZN, ± VIA

64

Worden resultaten van de patiëntenraadpleging inzichtelijk gemaakt
(bijvoorbeeld op de website of via een folder)

± ZN

Farmaceutisch handelen
Continuïteit van zorg
Nr.

Omschrijving

Bron

1

Bij elk voorschrift wordt de historie van de patient in het
apotheekinformatiesysteem (A.I.S.) geraadpleegd.

KNMP

2

Bij elk eerste voorschrift worden de gegevens uit het apotheek
informatiesysteem getoetst op juistheid en volledigheid door het
actuele geneesmiddelgebruik te verifiëren bij de patiënt. (inclusief
zelfzorgmiddelen).

KNMP /
IGZ 1

3

De apotheek registreert alle relevante zelfzorg geneesmiddelen van
de patiënt in het A.I.S.

KNMP

4

Bij elk ontslag uit het ziekenhuis worden de medicatiegegevens uit
het
overdrachtsdocument van het ziekenhuis (ontslagbrief/bericht van de

KNMP
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Nr.

Omschrijving

Bron

apotheek van het ziekenhuis) verwerkt in het AIS
5

Patiënten hebben een actueel en geverifieerd medicatieoverzicht bij
aanvang van een contactmoment en na afronding van een
contactmoment. (toetsen bij polyfarmacie patienten)

KNMP

Deelname aan farmacotherapeutisch overleg tussen voorschrijvers en
apothekers
Systeem elektronische gegevensuitwisseling tussen apotheken

Communicatie met en begeleiding van de patiënt
Nr.

Omschrijving

Bron

6

Percentage informatieverstrekkende medewerkers, inclusief
apotheekhoudenden, dat direct zorginhoudelijk contact heeft met
cliënten, dat aantoonbaar over voldoende communicatieve
vaardigheden beschikt bij het verstrekken van de informatie op alle
FPZ-taakgebieden (eerste en tweede geneesmiddelen
uitgiftebegeleiding, hands-on instructies, zelfzorgadvies, proactieve
advisering en preventie, vragen over geneesmiddelgebruik).

KNMP /
IGZ

7

Uitvoeren controles op gebruik bloedglucosemeters.

KNMP /
IGZ

8

Patiënten met een eerste uitgifte van inhalatiemedicatie van wie is
vastgelegd dat aan hen geprotocolleerd een inhalatie-instructie is
gegeven.

KNMP /
IGZ

9

Percentage gebruikers van inhalatiecorticosteroïden met
orofaryngeale antimycotica

KNMP

10

Percentage patiënten dat bij eerste uitgifte benzodiazepinen is
voorgelicht over beïnvloeding reactievermogen en rijvaardigheid.

KNMP /
IGZ

11

Patiënten van wie is vastgelegd dat er bij een vervolguitgifte van
benzodiazepinen mondeling is gewezen op het risico van
afhankelijkheid.

KNMP /
IGZ

12

Percentage patiënten dat bij de eerste uitgifte van antidepressiva is
voorgelicht over niet direct intreden effect.

KNMP /
IGZ

13

Percentage antidepressiva gebruikers dat binnen 6 maanden na
aanvang stopt.
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Medicatiebewaking
Nr.

Omschrijving

Bron

14

Is er in de apotheek een vastgelegde werkafspraak dat voor iedere
patiënt zonder patiëntendossier (inclusief passanten) mogelijke
contra-indicaties worden nagevraagd bij de patiënt en worden
vastgelegd?

KNMP /
IGZ

15

In welke mate worden mogelijke contra-indicaties van patiënten
(inclusief passanten) voorafgaand aan de ter hand stelling ter
bevestiging voorgelegd aan de voorschrijver?

KNMP IGZ

16

Zijn er in de apotheek vastgelegde werkafspraken over het vragen
naar intoleranties aan iedere patiënt zonder patiëntendossier
(inclusief passanten)?

KNMP /
IGZ

17

Percentage patiënten met vastgelegde
intolerantie penicilline

KNMP /
IGZ

18

Er wordt actief gezorgd voor vastlegging van de contraindicatie
zwangerschap in het AIS op basis van recepten, aangeven van de
cliënt of automatisch via koppeling aan een HIS?

KNMP

19

Percentage gebruikers van orale antidiabetica
en/of insuline waarbij een contraindicatie
diabetes is vastgelegd in het AIS

IGZ

20

Worden ondernomen acties naar aanleiding van het vaststellen van
een interactie elektronisch vastgelegd (exclusief scannen van
recepten)?

KNMP /
IGZ

21

Welke actie(s) worden vanuit de apotheek ondernomen indien een
patiënt die coumarines gebruikt, co-trimoxazol krijgt voorgeschreven
en er – na overleg met voorschrijver – is vastgesteld dat een
alternatief geneesmiddel niet mogelijk is?

KNMP /
IGZ

22

Ter hand stellingen van UR geneesmiddelen waarbij barcodes op de
verpakking en etiketten ter controle zijn gescand

KNMP /
IGZ

23

Ter hand stellingen van UR geneesmiddelen waarbij minimaal twee
gekwalificeerde personen betrokken zijn bij de eindcontrole van
geneesmiddel met etiket voorafgaand aan het ter hand stellen.

KNMP /
IGZ

24

Patiënten dat metformine gebruikt in een dagdosis >1000 mg
waarvan u inzicht heeft in de labwaarden aangaande de nierfunctie.

KNMP

25

Patiënten dat metformine gebruikt in een dagdosis >1000 mg
waarvan u inzicht heeft in de labwaarden aangaande de nierfunctie
en een creatinine klaring <50ml/min heeft.

KNMP

26

Percentage patiënten waar een interventie gepleegd is in verband
met een creatinineklaring <50 ml/min bij metforminegebruik in een

KNMP
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Nr.

Omschrijving

Bron

dagdosis >1000 mg.
27

Patiënten met ter hand stellingen voor NSAID’s in combinatie met
lisdiuretica en RAS-remmers.

KNMP /
IGZ

28

Patiënten met contra-indicatie hartfalen waaraan NSAIDs (inclusief
COX-2 selectieve remmers) ter hand is gesteld

KNMP

29

Aantal gebruikers van coumarines in combinatie met co-trimoxazol

KNMP /
IGZ

30

Aantal patiënten wat coumarines gebruikt met miconazol (oraal,
vaginaal)

KNMP

Bereiding
Nr.

Omschrijving

Bron

31

Heeft u een procedure waarmee u de vrijgifte van een eigen
bereiding voorafgaand aan de aflevering heeft geborgd.

KNMP /
IGZ

32

Beschikt u over een werkinstructie om bereidingen op te sturen naar
een regionaal analyse laboratorium?

KNMP /
IGZ

33

Percentage bereidingen waarvan
monsters zijn geanalyseerd door een regionaal
analyselaboratorium of eigen laboratorium

KNMP /
IGZ

34

Beschikt u over een protocol voor doseringscontrole op werkzame
bestanddelen bij bereidingen van systemische preparaten voor
kinderen tot een met zes jaar?

KNMP /
IGZ

35

Mate waarin bij systemische preparaten voor kinderen tot en met zes
jaar doseringscontrole op werkzame bestanddelen is vastgelegd

KNMP /
IGZ

36

Afspraken bij apotheekbereidingen die in opdracht elders worden
bereid

KNMP /
IGZ

37

Middelen dat in voorraadbereiding wordt gemaakt, waarvoor een
gevalideerd voorschrift wordt gebruikt dat via een erkende procedure
is gevalideerd.

KNMP

38

Middelen dat niet gestandaardiseerd wordt bereid.

KNMP

Ter hand stellen
Nr.

Omschrijving

Bron

39

Patiënten boven de 65 jaar in de thuissituatie, aan wie
geneesmiddelen worden ter hand gesteld in een geïndividualiseerde

KNMP
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Nr.

Omschrijving

Bron

distributievorm.
40

Vindt er registratie plaats van incidenten waarbij de cliënt
daadwerkelijk niet de juiste medicatie heeft ontvangen, zijnde
onjuiste dosering en/of onjuiste stof en/of onjuiste bereiding?

KNMP

41

Aantal vastgelegde incidenten waarbij de cliënt daadwerkelijk niet de
juiste medicatie heeft ontvangen, zijnde onjuiste dosering en/of
onjuiste stof en/of onjuiste bereiding.

KNMP

42

Beschikt de apotheek over schriftelijk vastgelegde werkafspraken
m.b.t. de communicatie over generieke substitutie aan de patiënt,
behandelaar/voorschrijver en de toediener én de patiënt?

KNMP

Monitoring van geneesmiddelengebruik
Nr.

Omschrijving

Bron

43

Gebruikers van benzodiazepinen >65 jaar, aan wie meer dan 90
doses benzodiazepinen ter hand is gesteld in één jaar.

KNMP /
IGZ

44

Aantal medicatiereviews dat is besproken met de (huis)arts bij
patiënten met polyfarmacie (> 5 chronische geneesmiddelen meer
dan 5 verschillende geneesmiddelen gelijktijdig gedurende 6
maanden gebruikt m.u.v. dermatica)

KNMP /
IGZ

45

Aantal medicatiereviews dat is besproken met de patiënt bij
patiënten met polyfarmacie (> 5 chronische geneesmiddelen meer
dan 5 verschillende geneesmiddelen gelijktijdig gedurende 6
maanden gebruikt m.u.v. dermatica).

KNMP /
IGZ

46

Patiënten >70 jaar met ter hand stellingen voor klassieke NSAID’s
tezamen met gastroprotectie.

KNMP /
IGZ

47

Vastgelegde interventies bij patiënten >70 jaar waarbij
gastroprotectie ontbreekt bij het gebruik van klassieke NSAID’s.

KNMP
/IGZ

48

Patiënten dat gelijktijdig nitraat en oraal antithromboticum gebruikt.

KNMP /
IGZ

49

Vastgelegde interventies bij patiënten dat gedurende een of
meerdere maanden van het rapportagejaar een nitraat heeft gebruikt
zonder gelijktijdig een oraal antithromboticum

KNMP /
IGZ

50

Patiënten met sterke opioïden waaraan gelijktijdig gebruik van een
laxans, niet zijnde een volumevergroter, is vastgesteld.

KNMP /
IGZ

51

Percentage patiënten (tussen 16 en 45 jaar) aan wie 2 of meer doses
sympaticomimeticum per dag ter hand zijn gesteld in combinatie met
minimaal
een lage dosis inhalatiecorticosteroïden.

KNMP /
IGZ
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Nr.

Omschrijving

Bron

52

Ter hand stellingen op voorschrift van huisartsen voorpatiënten ≥16
jaar voor derde generatie chinolonen (ciprofloxacine, levofloxacine,
moxifloxacine, norfloxacine en ofloxacine).

KNMP /
IGZ

53

Registreert u wanneer een vaste patiënt met chronische medicatie
eerder of later terugkomt, dan verwacht mag worden op grond van
de vorige medicatie-uitgifte, met een recept voor chronische
medicatie?

KNMP

54

Is bij alle chronische gebruikers van simvastatine 10mg of 20mg
bekend of deze een adequate lipidenspiegel hebben?

KNMP

55

Nieuwe gebruikers simvastatine 10mg of 20mg van het totaal aantal
nieuwe gebruikers simvastatine.

KNMP

56

Recepten simvastatine 10mg of 20mg gebruikt van het totaal
uitgegeven aantal recepten simvastatine.

KNMP

57

Patiënten dat langer dan 24 maanden
onafgebroken een antidepressivum gebruikt.

KNMP

58

Cliënten dat langer dan 24 maanden
onafgebroken een antidepressivum gebruikt waarbij aantoonbaar
actie is ondernomen richting de voorschrijver.

KNMP

59

Chronische gebruikers van protonpompremmers van het totaal aantal
gebruikers van protonpompremmers.

KNMP
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Shortlist & Longlist kwaliteitsindicatoren
fysiotherapie
Goedgekeurd door Minister Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid
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Shortlist kwaliteitsindicatoren

Praktijkorganisatie
Nr

Onderwerp

1

Toegankelijkheid

2

Inrichting

3

Inrichting

4

Inrichting

5

Hygiëne

6

Hardware
systeem
Bevoegdheid en
bekwaam team
Bevoegdheid en
bekwaam team

7
8

9
10
11

Bevoegdheid en
bekwaam team
Toegankelijkheid
Materiaal

12

Privacy,
vertrouwelijkheid

13

Professionele
samenwerking

14

Kwaliteit van het
EPD

15

Kwaliteitsbeleid

Tabel 3: Geselecteerde

Omschrijving

Percentage patiënten dat binnen twee of
drie werkdagen na verzoek een zitting
heeft met de fysiotherapeut
De praktijk beschikt over (een)
behandelruimte(n) die de privacy van de
patiënt waarborgt
De behandelruimten zijn gescheiden door
vaste wanden en deuren
In de behandelruimte(n) is een
behandelbank met toebehoren aanwezig
Er is goede handhygiëne: handalcohol
en/of zeepdispenser
Er wordt dagelijks een back-up gemaakt
van het systeem
Alle fysiotherapeuten staan ingeschreven
in Health Care Professional Registry
De fysiotherapeuten en
praktijkmedewerkers zijn bevoegd en
bekwaam om hun taken uit te voeren
(diploma's, bij- en nascholingen)
Alle fysiotherapeuten zijn geregistreerd
vanuit de opleiding
De praktijk biedt behandeling aan huis
Alle essentiële materialen en middelen zijn
aanwezig in de praktijk (lijst van essentiële
materialen en middelen als bijlage)
Er wordt dusdanig met patiëntgegevens
omgegaan dat ze nooit te lezen zijn door
onbevoegden
Er is multidisciplinair overleg met de
chirurg/orthopeed en er worden afspraken
vastgelegd over aandoeningen
(protocollen), individuele patiënten
De praktijk registreert relevante
contextuele en medische gegevens van
patiënten in een elektronisch dossier
De praktijk heeft een procedure voor
klachtenopvang en klachtenafhandeling
binnen de eigen praktijk (interne
klachtenbemiddeling), welke in ieder geval
omvat: het melden, analyseren en actie
ondernemen naar aanleiding van de klacht.
indicatoren praktijkorganisatie

Gem.
Score
Ervaring
Relevantie
8

Gem. Score
Haalbaarheid

7.7

4

7.7

4

7.7

4

7.7

4

7.7

4

7.6

4

7.6

3.9

7.6

3.6

7.4
7.4

4.0
3.4

6.7

3.9

6.0

2.6

4.1

3.2

4.1

3.3

4
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Therapeutisch handelen
Nr

1

Omschrijving

Percentage patiënten bij wie in het screeningsproces de
hulpvraag (ervaren functionerings-problemen, - ernst, beïnvloedende factoren, beloop, andere (familiaire)
aandoeningen / nevenpathologie, medicatiegebruik, indicatie
en evt. aanvraag voor verdere diagnostiek) is geïnventariseerd
en vastgelegd en de conclusie van de screening is vastgelegd.
2
Percentage patiënten bij wie in het diagnostisch proces de
fysiotherapeutische diagnose (analyse van
functioneringsproblemen, lokalisatie, ernst, onderliggende
medische, externe en persoonlijke factoren, beloop en
verwacht herstel) is geïnventariseerd en vastgelegd.
3
Percentage patiënten bij wie behandeldoel(en) zijn
geïnventariseerd en in een behandelplan vastgelegd op basis
van de hulpvraag en de fysiotherapeutische diagnose.
4
Percentage patiënten bij wie in het therapeutisch proces
behandeldoelen, verrichtingen en resultaten zijn
geïnventariseerd en vastgelegd in het behandelplan.
5
Percentage patiënten bij wie het beoogde eindresultaat is
behaald.
Tabel 4: Geselecteerde indicatoren therapeutisch handelen

Gem.
Score
Ervaring
Relevantie
7.6

Gem. Score
Haalbaarheid

7.4

4

7.3

4

7.3

4

6.7

3.4

4
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Longlist kwaliteitsindicatoren

Praktijkorganisatie
Bevoegdheid en bekwaam team
Nr.
Omschrijving

Bron

1

Alle fysiotherapeuten staan ingeschreven in Health Care
Professional Registry
Alle fysiotherapeuten zijn geregistreerd vanuit de opleiding

VIA

De fysiotherapeuten en praktijkmedewerkers zijn bevoegd en
bekwaam om hun taken uit te voeren (diploma's, bij- en
nascholingen)
De praktijk heeft een scholingsbeleid voor haar medewerkers
Het scholingsbeleid wordt regelmatig herzien

VIA

2
3
4
5

Toegankelijkheid
Nr.
Omschrijving

VIA

VIA
VIA

Bron

6

Percentage patiënten dat binnen twee, respectievelijk drie
werkdagen na verzoek een zitting heeft met de fysiotherapeut

IGZ

7

De praktijk biedt het online maken van afspraken aan

ZN, VIA,
VWS

8

De praktijk biedt behandeling aan huis

9

De praktijk heeft een wachtlijst voor nieuwe patiënten

VIA

10

Hoeveel dagen wachten nieuwe patiënten gemiddeld, als ze op de
wachtlijst staan?

VIA

11

Is de responstijd aan de telefoon kleiner of gelijk aan twee minuten
(facultatief)?

± ZN, ±
VWS

12

Is er een informatiebord bij de ingang van de praktijk, met daarop
de vermelding van de openingstijden?

VIA

13

De praktijk is optimaal toegankelijk en bereikbaar voor minder
validen; de praktijk/ behandelruimte bevindt zich op de begane
grond, waarbij eventuele treden, opstapjes, etc. toegankelijk zijn
gemaakt. In geval van een verdieping is een lift (evt. traplift)
aanwezig.

CZ

14

Zijn er parkeerplaatsen voor mindervaliden indien parkeren een
probleem is?

VWS, VIA

15

Is er een halte openbaar vervoer binnen 300 meter van de
praktijk?

VIA

16

Wat is de afstand van de parkeerplaats voor minder validen tot de
praktijk?

± VWS, VIA
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Nr.

Omschrijving

Bron

17

Is er een praktijkfolder met relevante informatie
(toegankelijkheid)?

IGZ, VIA

Inrichting
Nr.
Omschrijving

Bron

18

De praktijk beschikt over een wachtruimte die geen deel uitmaakt
van de behandelruimte(n)

19

De praktijk beschikt over (een) behandelruimte(n) die de privacy
van de patiënt waarborgt

CZ

20

De behandelruimten zijn gescheiden door vaste wanden en deuren

CZ

21

In de behandelruimte(n) is een behandelbank met toebehoren
aanwezig

CZ

22

In de behandelruimte(n) of in de zeer directe nabijheid van de
behandelruimte(n) is een wastafel met stromend water aanwezig

CZ

23

Er is een apart toilet voor minder validen

VIA

Veiligheid
Materiaal
Nr.

Omschrijving

Bron

24

Alle essentiele materialen en middelen zijn aanwezig in de praktijk
(lijst van essentiele materialen en middelen als bijlage)

VIA

25

In de praktijk is een EHBO-voorziening aanwezig.

CZ

26

De praktijk houdt een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) en de
laatste RI&E is bovendien niet meer dan drie jaar geleden
gehouden

VIA

27

Er is jaarlijkse controle van de complete veiligheidsuitrusting, zoals
brandblussers, rookalarm e.d.

VIA

Nr.

Omschrijving

Bron

28

Er is een werkafspraak met betrekking tot de hygiëne handhaving
op de praktijk

± VIA

Hygiëne
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29

De praktijk heeft een hygiëneprotocol

VIA

30

De praktijkruimte, inventaris en materialen worden op
verantwoorde wijze gereinigd

CZ

31

De vloeren worden hygiënisch en goed schoon gehouden

CZ

32

Er is goede handhygiëne: handalcohol en/of zeepdispenser

VIA

Hardwaresysteem
Nr.

Omschrijving

Bron

33

Zijn computers beveiligd tegen oneigenlijke toegang (codes,
virussoftware, firewall)?

VIA

34

Worden nieuwe releases van de gebruikte beveiligingssoftware
binnen een week geïnstalleerd?

VIA

35

Wordt er dagelijks een back-up gemaakt van het systeem?

VIA

36

Wordt deze back-up van het systeem buiten de praktijk bewaard?

VIA

Professionele samenwerking
Informatieoverdracht
Nr.

Omschrijving

Bron

37

Binnen de praktijk is er overleg en worden afspraken vastgelegd
over aandoeningen (protocollen), individuele patiënten
(patiëntbesprekingen) en de organisatie (procedures).

ZiZo

38

Er is multidisciplinair overleg met de wijkverpleging/thuiszorg en er
worden afspraken vastgelegd over aandoeningen (protocollen),
individuele patiënten (patiëntbesprekingen) en de samenwerking.

ZiZo

39

Er is multidisciplinair overleg met de huisarts en er worden
afspraken vastgelegd over aandoeningen (protocollen), individuele
patiënten (patiëntbesprekingen) en de samenwerking.

ZiZo

40

Er is multidisciplinair overleg met de chirurg/orthopeed en er
worden afspraken vastgelegd over aandoeningen (protocollen),
individuele patiënten (patiëntbesprekingen) en de samenwerking.

ZiZo

41

Er is multidisciplinair overleg met de wijkverpleging/thuiszorg en er
worden afspraken vastgelegd over aandoeningen (protocollen),
individuele patiënten (patiëntbesprekingen) en de samenwerking
met de volgende partners: wijkverpleging/thuiszorg, huisarts,
orthopeed.

ZiZo

42

Er zijn werkafspraken over de informatie overdracht over de
geleverde zorg aan de verwijzende arts (huisarts)

VIA
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Privacy, vertrouwelijkheid
Nr.

Omschrijving

Bron

43

Er wordt dusdanig met patiëntgegevens omgegaan dat ze nooit te
lezen zijn door onbevoegden

VIA

44

Er is een protocol aanwezig over de vertrouwelijkheid van
patiëntgegevens met daarin vastgelegd vertrouwelijke behandeling
patiëntgegevens.

ZiZo

45

Er is een protocol aanwezig over de uitwisseling van gegevens.

ZiZo

46

Er is een protocol aanwezig over omgang met geautomatiseerde
gegevens (vertrouwelijkheid)

ZiZo

Kwaliteit van het patiëntendossier
Nr.

Omschrijving

47

De praktijk registreert relevante contextuele en medische gegevens
van patiënten in een elektronisch dossier

Bron

Kwaliteitsbeleid
Klachtenprocedure
Nr.

Omschrijving

Bron

48

De praktijk heeft een procedure voor klachtenopvang en
klachtenafhandeling binnen de eigen praktijk (interne
klachtenbemiddeling), welke in ieder geval omvat: het melden,
analyseren en actie ondernemen naar aanleiding van de klacht.

VIA

(Bijna) incidenten registratie
Nr.

Omschrijving

Bron

49

Er is een procedure voor het melden en afhandelen van (bijna)
incidenten, welke in ieder geval omvat: het melden, analyseren en
actie ondernemen naar aanleiding van het incident

VIA
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Patiëntenraadpleging
Nr.

Omschrijving

Bron

50

Er is een procedure voor patiëntenraadpleging, welke in ieder geval
omvat: het registreren, analyseren en actie ondernemen naar
aanleiding van de patiëntenraadpleging.

± VWS, ±
ZN, ± VIA

51

Resultaten van de patiëntenraadpleging worden inzichtelijk gemaakt
(bijvoorbeeld op de website of via een folder)

± ZN

Therapeutisch handelen
Nr.

Omschrijving

Bron

1

Percentage patiënten bij wie in het screeningsproces de hulpvraag
(ervaren functionerings-problemen, - ernst, - beïnvloedende
factoren, beloop, andere (familiaire) aandoeningen /
nevenpathologie, medicatiegebruik, indicatie en evt. aanvraag voor
verdere diagnostiek) is geïnventariseerd en vastgelegd en de
conclusie van de screening is vastgelegd.

ZiZo

2

Percentage patiënten bij wie in het diagnostisch proces de
fysiotherapeutische diagnose (analyse van
functioneringsproblemen, lokalisatie, ernst, onderliggende medische,
externe en persoonlijke factoren, beloop en verwacht herstel) is
geïnventariseerd en vastgelegd.

ZiZo

3

Percentage patiënten bij wie behandeldoel(en) zijn geïnventariseerd
en in een behandelplan vastgelegd op basis van de hulpvraag en de
fysiotherapeutische diagnose.

ZiZo

4

Percentage patiënten bij wie in het therapeutisch proces
behandeldoelen, verrichtingen en resultaten zijn geïnventariseerd en
vastgelegd in het behandelplan.

ZiZo

5

Patiënten bij wie de vooraf beoogde behandeldoelstelling(en), bij
aanvang en aan het eind van de behandeling subjectief door de
fysiotherapeut zijn vastgesteld.

ZiZo

6

Patiënten bij wie de vooraf beoogde behandeldoelstelling(en), bij
aanvang en aan het eind van de behandeling objectief (in maat en
getal) is (zijn) vastgesteld, is (zijn) behaald.

ZiZo

7

Percentage patiënten bij wie het behandelresultaat is
geïnventariseerd en vastgelegd.

ZiZo

8

Percentage patiënten bij wie het behandelresultaat alleen subjectief
is geïnventariseerd en vastgelegd.

ZiZo

9

Percentage patiënten bij wie het behandelresultaat objectief is
geïnventariseerd en vastgelegd.

ZiZo
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Nr.

Omschrijving

Bron

10

Percentage patiënten bij wie het beoogde eindresultaat is behaald.

ZiZo

11

Patiënten bij wie het zorgverleningsproces is besproken met en
akkoord bevonden door de patiënt.

ZiZo
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Shortlist & Longlist kwaliteitsindicatoren Huisartsen
Goedgekeurd door Minister Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid

Opdracht is uitgevoerd in samenwerking met ACSION B.V.
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Shortlist kwaliteitsindicatoren

Praktijkorganisatie
Nr

Onderwerp

Omschrijving

1
2

Hygiëne
Hygiëne

3

Hygiëne

4

Hardware
systeem
Kwaliteit van het
EMD

Zijn er naaldcontainers?
Is er een juiste afvoer van
naaldcontainers?
Is er goede handhygiëne: handalcohol
en/of zeepdispenser?
Wordt er dagelijks een back-up gemaakt
van het systeem?
Registreert de praktijk relevante
contextuele en medische gegevens van
patiënten in een elektronisch medisch
dossier?
Wordt er dusdanig met patiëntgegevens
omgegaan dat ze nooit te lezen zijn door
onbevoegden?
De praktijk is telefonisch aaneengesloten
bereikbaar tussen 8 en 18 uur?
Zijn uitslagen telefonisch opvraagbaar?
Is herhaalreceptuur binnen 24 uur
beschikbaar?
Is er de mogelijkheid tot consultatie t.b.v.
palliatieve zorg?
Zijn de volgende middelen voor
spoedeisende hulp op de praktijk aanwezig
of zijn ze beschikbaar:

een volledige anafylaxie-set: ampul
epinefrine (of epipen, clemastine,
dexamethason)

een voorzetkamer met
inhalatiemedicatie

een hecht set

verdovingsmateriaal (xylocaine)

wondtoiletmateriaal
Zijn alle geneesmiddelen in de praktijk
aanwezig en niet verlopen?
Is er een werkafspraak over welke
EHBO voorzieningen in de praktijk
aanwezig dienen te zijn, bijvoorbeeld
een hecht set?
Alle huisartsen en verpleegkundigen
staan ingeschreven in het Health Care
Professional Registry.
De afspraken zijn geformuleerd als
resultaatdoelstelling. Een
resultaatdoelstelling is een met
prescriptiecijfers toetsbare afspraak
omtrent het gebruik van met name
genoemde geneesmiddelen.
Wordt patiënten informatie met de
preferente apotheker uitgewisseld?
Heeft de praktijk een procedure voor
klachtenopvang en klachtenafhandeling

5

6

Privacy,
vertrouwelijkheid

7

Toegankelijkheid

8
9

Toegankelijkheid
Toegankelijkheid

10

Toegankelijkheid

11

Veiligheid (SEH)

12

Veiligheid
(materiaal)
Veiligheid
(materiaal)

13

14

Bevoegdheid en
bekwaamteam

15

Farmacotherapieoverleg

16

Professionele
samenwerking
Kwaliteitsbeleid

17

Gem.
Score
Ervaring
Relevantie
8
8

Gem. Score
Haalbaarheid

8

4

8

4

8

4

8

3.6

7.6

4

7.6
7.6

4
3.8

7.6

3.8

7.4

3.8

7.4

3.8

7.4

3.6

7.2

3.6

7.2

3.6

7.2

2

6

3.6

4
4
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Nr

Onderwerp

Omschrijving

binnen de eigen praktijk (interne
klachtenbemiddeling), welke in ieder geval
omvat: het melden, analyseren en actie
ondernemen naar aanleiding van de
klacht?
18 Kwaliteitsbeleid
Is er een procedure voor het melden en
afhandelen van (bijna) incidenten, welke in
ieder geval omvat: het melden, analyseren
en actie ondernemen naar aanleiding van
het incident?
19 Professionele
Praktijkondersteuner voor
samenwerking
diabetesactiviteiten.
20 Professionele
Is er een protocol voor het aanvullen / upsamenwerking
to-date houden van medicatie en overige
middelen (incl. inventarislijsten) in de
praktijk?
Tabel 5: Geselecteerde indicatoren praktijkorganisatie

Gem.
Score
Ervaring
Relevantie

Gem. Score
Haalbaarheid

6

3.6

4.8

3

4.8

3

Gem.
Score
Ervaring
Relevantie
7.6

Gem. Score
Haalbaarheid

7.6

3.8

7.4

3.8

7.4

3.8

7.4

3.8

7.4

3.8

7.4

3.8

7.4

3.6

7.2

3.8

7.2

3.8

7.2

3.6

7

3.8

Medisch handelen
Nr

Onderwerp

Omschrijving

1

Diabeteszorg

2

Diabeteszorg

3

Hart- en
vaatziekten

4

Hart- en
vaatziekten
Hart- en
vaatziekten

Percentage diabetespatiënten bij wie het
HbA1c in het afgelopen jaar is bepaald.
Percentage bekende diabetespatiënten in
de praktijk.
Percentage rokende HVZ patiënten die een
stop het roken advies gekregen hebben in het
afgelopen jaar.
Percentage HVZ patiënten bij wie de BMI
berekend is in het afgelopen jaar.
Percentage HVZ patiënten bij wie de
bloeddruk in het afgelopen jaar is
bepaald.
Percentage HVZ patiënten bij wie het LDL
is bepaald.
Percentage HVZ patiënten met een volledig
ingevuld risicoprofiel (rookstatus, voeding,
beweging, alcoholgebruik, BMI, middelomtrek,
bloeddruk, glucose, LDL).
Percentage HVZ patiënten bij wie de
middelomtrek ooit is gemeten.
Percentage gevaccineerde patiënten in de
groep geïndiceerde patiënten.
Percentage gevaccineerde 60+ patiënten in de
60+ groep patiënten.
Percentage astma patiënten dat
inhalatiemedicatie gebruikt en meer dan 3
voorschriften in het afgelopen jaar heeft
gekregen.
Percentage rokende COPD patiënten die een
stop het roken advies gekregen hebben in het

5
6
7

8

Hart- en
vaatziekten
Hart- en
vaatziekten

11

Hart- en
vaatziekten
Influenza
vaccinatie
Influenza
vaccinatie
Astma

12

COPD zorg

9
10

4
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afgelopen jaar.
Percentage vrouwen uit het doelcohort
bevolkingsonderzoek waarbij een uitstrijk is
gemaakt in het afgelopen jaar.
Tabel 6: Geselecteerde indicatoren medische handelen
13

Cervix
Screening

7

3.4
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Longlist kwaliteitsindicatoren

Praktijkorganisatie
Bevoegdheid en bekwaam team
Nr.
Omschrijving

Bron

1

VIA

2

3
4
5
6
7

Is er bij afwezigheid van de arts(en) een medewerker aanwezig die
geschoold is in eerste hulpverlening door het volgen van een
officieel erkende cursus
Is er bij afwezigheid van de arts(en) een medewerker aanwezig die
geschoold is in reanimatie (jaarlijkse cursus gevolgd bij een
officiële instantie)
Alle huisartsen en verpleegkundigen staan ingeschreven in
het Health Care Professional Registry
Alle huisartsen zijn geregistreerd door de HVRC
De huisartsen en praktijkmedewerkers zijn bevoegd en bekwaam
om hun taken uit te voeren (diploma's, bij- en nascholingen)
Heeft de praktijk een scholingsbeleid voor haar medewerkers
Wordt dit scholingsbeleid regelmatig herzien

VIA

VIA
VIA
VIA
VIA
VIA

Farmacotherapie
Nr.

Omschrijving

Bron

8

Er is een gezamenlijke voorbereiding van het FTO door huisarts en
apotheker.
De voorbereiders zien het belang van kwaliteitsverbetering rond
het onderwerp en kunnen dit overbrengen aan de overige
deelnemers.
Afbakenen van maximaal 3 aandachtspunten.
Afbakening kan door voorbereiders, de hele FTO groep of aan de
hand van knelpuntenanalyse.
Een van de regelmatig terugkerende aandachtspunten van het FTO
is de indicatie voor therapie: welke personen komen in aanmerking
voor medicamenteuze therapie.
Tijdens de voorbereiding van het FTO worden er een of meer
specifieke doelstellingen voor het FTO geformuleerd: wat moeten
de deelnemers na dit FTO weten, kunnen, willen en/of doen.
In de voorbereiding op het FTO worden richtlijnen gebruikt die
wetenschappelijk zijn onderbouwd, bijvoorbeeld NHG-standaarden,
CBO-richtlijnen en
Farmacotherapeutisch Kompas.
Er is geen betrokkenheid van de farmaceutische industrie.
Tijdens een FTO-bijeenkomst worden farmacotherapeutische
afspraken gemaakt. Een afspraak
gaat over een of meerdere farmacotherapeutische onderwerpen,
zoals indicatie voor therapie en geneesmiddelenkeuze.
De afspraken zijn geformuleerd als resultaatdoelstelling. Een
resultaatdoelstelling is een met
prescriptiecijfers toetsbare afspraak omtrent het gebruik van met
name genoemde geneesmiddelen.

IVM

9

10

11

12

13

14
15

16

IVM

IVM

IVM

IVM

IVM

IVM
IVM

IVM
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Nr.

Omschrijving

Bron

17

Deelnemers aan het FTO zijn bereid om het voorschrijfgedrag te
veranderen conform de afspraken die in het FTO worden gemaakt.
Farmacotherapeutische afspraken worden vastgelegd in het FTOverslag.
Er worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de
farmacotherapeutische afspraak: wie doet wat, hoe en wanneer.
Er wordt een verslag van de bijeenkomst gemaakt, dat wordt
verspreid onder alle deelnemers van het FTO.
In principe zijn alle deelnemers altijd aanwezig.
Er zijn voldoende zitplaatsen voor alle deelnemers, zo opgesteld
dat men elkaar kan zien.
De FTO-groep bestaat uit niet minder dan 4 en niet meer dan 12
deelnemers.
Er worden zes of meer bijeenkomsten per jaar gehouden.
De duur van de bijeenkomst is minimaal 1 uur.
Tijdens het FTO is er ruimte voor discussie waarin alle deelnemers
aan bod komen.
Tijdens het FTO worden argumenten voor en argumenten tegen
een bepaalde afspraak geïnventariseerd en besproken.
Tijdens het FTO worden knelpunten in de uitvoering van een
bepaalde afspraak geïnventariseerd en mogelijke oplossingen voor
deze knelpunten besproken.
Regelmatig worden tijdens bijeenkomsten eerder gemaakte
farmacotherapeutische afspraken en afspraken over de uitvoering
herhaald, zodat men eraan wordt herinnerd deze uit te voeren.
Periodiek (na drie maanden, na een half jaar, na een jaar) worden
eerder gemaakte afspraken getoetst, indien mogelijk met
prescriptiecijfers.
Tijdens het FTO is er ruimte voor discussie waarin alle deelnemers
aan bod komen.
Tijdens het FTO worden argumenten voor en argumenten tegen
een bepaalde afspraak geïnventariseerd en besproken.
Tijdens het FTO worden knelpunten in de uitvoering van een
bepaalde afspraak geïnventariseerd en mogelijke oplossingen voor
deze knelpunten besproken.
Er is een goede relatie tussen huisartsen en
apothekers die zich uit in respect voor elkaars deskundigheid en
een wens tot samenwerking.
De discussie vindt plaats in een open sfeer waarin iedereen vrij is
zijn/haar mening te geven en waarin iedereen participeert in de
discussie.

IVM

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30

31
32
33

34

35

IVM
IVM
IVM
IVM

IVM
IVM
IVM
IVM
IVM

IVM

IVM

IVM
IVM
IVM

IVM

IVM

Toegankelijkheid
Nr.

Omschrijving

Bron

36

Praktijk is aaneengesloten geopend van 8 uur tot 18 uur

ZN

37

Het is mogelijk om een afspraak in te plannen voor de volgende

ZN
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Nr.

Omschrijving

Bron

werkdag
38

Patiënten die binnen twee, respectievelijk drie werkdagen na
verzoek een consult heeft met de huisarts (visite of
spreekuurcontact)

IGZ

39

Binnen hoeveel dagen krijgen patiënten een niet-spoed consult bij
een huisarts, niet noodzakelijkerwijs de eigen huisarts

VIA

40

De praktijk biedt e-consulten en het online maken van
afspraken aan

ZN, VIA,
VWS

41

Hoe lang duurt een routine-consult

± IGZ, VIA

42

Is er de mogelijkheid tot een dubbel consult

VWS

43

Het aantal visites per 1000 ingeschreven patiënten

IGZ

44

Heeft de praktijk een wachtlijst voor nieuwe patiënten

VIA

45

Indien de praktijk een wachtlijst heeft voor nieuwe patiënten,
hoeveel patiënten staan er op de wachtlijst

VIA

46

Is de responstijd aan de telefoon kleiner of gelijk aan twee minuten
(facultatief)

± ZN, ±
VWS

47

De praktijk is telefonisch aaneengesloten bereikbaar tussen 8 en
18 uur

ZN

48

Heeft de praktijk een receptenlijn

VIA

49

Is herhaalreceptuur binnen 24 uur beschikbaar

VIA

50

Zijn uitslagen telefonisch opvraagbaar

VWS, VIA

51

Is er een telefonisch spreekuur

VWS, VIA

52

Is er een terugbelspreekuur

VWS, VIA

53

Is er de mogelijkheid tot consultatie t.b.v. palliatieve zorg

VIA

54

Is er een informatiebord bij de ingang van de praktijk, met daarop
de vermelding van de normale openingstijden

VIA

55

Is er een informatiebord bij de ingang van de praktijk, met daarop
de vermelding van de toegang tot zorg buiten de normale
openingstijden

VIA

56

Is er indien de praktijk buiten kantooruren gebeld wordt
directe doorschakeling naar dienstdoende arts/dokterspost

VIA

57

Is er indien de praktijk buiten kantooruren gebeld wordt bij
antwoordapparaat bericht hoe met de dienstdoende
arts/dokterspost in contact te komen

VIA
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Nr.

Omschrijving

Bron

58

Is er indien de praktijk buiten kantooruren gebeld wordt duidelijke
vermelding van het telefoonnummer om in contact te komen met
de dienstdoende arts/dokterspost

VIA

59

Is de praktijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

VWS, VIA

60

Zijn er parkeerplaatsen voor mindervaliden indien parkeren
een probleem is

VWS, VIA

61

Is er een halte openbaar vervoer binnen 300 meter van de praktijk

VIA

62

Is er een apart toilet voor mindervaliden

VIA

63

Wat is de afstand van de parkeerplaats voor minder validen
tot de praktijk

± VWS, VIA

64

Is er een praktijkfolder met relevante informatie (toegankelijkheid)

IGZ, VIA

65

Is er foldermateriaal beschikbaar in de praktijk, bijvoorbeeld NHGpatiënten folders

IGZ, VIA

Veiligheid
Spoedeisende hulp
Nr.
66
67
68
69
70
71
72

73

74

Materiaal

Omschrijving
Heeft de praktijk een spoedlijn of spoedmogelijkheid (direct
doorverbinden)
Is er ondersteuning bij triage, bijvoorbeeld een NHG telefoonwijzer
Is er een beleid op papier vastgelegd voor het accepteren en
weigeren van niet-spoedeisende visites
Er is een regeling voor acute psychiatrische opvang
Zijn de geneesmiddelen die in de spoedtas / dokterstas
aanwezig zijn niet verlopen
Is de overige uitrusting van de spoedtas/dokterstas niet
verlopen
Is er een protocol voor het aanvullen/up-to-date houden van
medicatie/ instrumentarium voor spoedeisende hulp (incl.
inventarislijsten) voor de spoedtas

Bron
VWS, VIA

Zijn de volgende middelen voor spoedeisende hulp op de praktijk
aanwezig of zijn ze beschikbaar:
• een volledige anafylaxie-set: ampul epinefrine (of epipen,
clemastine, dexamethason)
• een katheterset met een verblijfskatheter
• een voorzetkamer met inhalatiemedicatie
• een hechtset
• verdovingsmateriaal (xylocaine)
• wondtoiletmateriaal
• infuusnaalden
Is er een procedure om de middelen voor spoedeisende hulp te
beheren

VIA

VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA , IVGZ

VIA
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Nr.

Omschrijving

Bron

75

Is er een werkafspraak over welke EHBO voorzieningen in
de praktijk aanwezig dienen te zijn, bijvoorbeeld een
hechtset en tapemateriaal

VIA

76

Is er jaarlijkse controle van het totale medisch
instrumentarium dat in de praktijk aanwezig is, zoals
glucosemeter, Hb meter, bloeddrukmeter, spleetlamp, e.d.

VIA

77

Is er jaarlijkse controle van alle medisch elektrische
apparaten, zoals defibrillator, sterilisator, e.d.

VIA

78

Medicijnen die onder de opiumwet vallen worden in een
afgesloten kast bewaard, uitgezonderd de ampullenset voor
spoed

VIA

79

Zijn alle geneesmiddelen in de praktijk aanwezig en niet
verlopen

VIA

80

Zijn alle overige middelen in de praktijk (alcohol,
verbandmiddelen, gesteriliseerde instrumenten) aanwezig
en niet verlopen

VIA

81

Houdt de praktijk een RI&E en is bovendien de laatste RI&E
niet meer dan drie jaar geleden gehouden

VIA

82

Is er een inventarislijst van medisch instrumentarium

VIA

83

Is er een inventarislijst van medische elektrische apparaten

VIA

84

Er is jaarlijkse controle van de complete veiligheidsuitrusting, zoals
brandblussers, rookalarm e.d.

VIA

Nr.

Omschrijving

Bron

85

Is er een werkafspraak wat betreft de hygiëne handhaving op de
praktijk

± VIA

86

Is er een autoclaaf met CE-markering (of is er een procedure om
instrumenten extern in autoclaaf te laten steriliseren)

VIA

87

Heeft de praktijk een sterilisatieprotocol

VIA

88

Is er een emmer of bak voor gebruikt instrumentarium

VIA

89

Zijn er naaldcontainers

VIA

90

Is er een juiste afvoer van naaldcontainers

VIA

91

Zijn er handschoenen voor reiniging instrumentarium met EN-3741 norm

VIA

Hygiëne
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92

Heeft de praktijk een hygiëneprotocol

VIA

93

Is er goede handhygiëne: handalcohol en/of zeepdispenser

VIA

Hardwaresysteem
Nr.

Omschrijving

Bron

94

Zijn computers beveiligd tegen oneigenlijke toegang (codes,
virussoftware, firewall)

VIA

95

Worden nieuwe releases van de gebruikte beveiligingssoftware
binnen een week geïnstalleerd

VIA

96

Wordt er dagelijks een back-up gemaakt van het systeem

VIA

97

Wordt deze back-up van het systeem buiten de praktijk bewaard

VIA
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Professionele samenwerking
Taken binnen de praktijk
Nr.

Omschrijving

Bron

98

Is er een procedure in de praktijk wat betreft verschillende
werkzaamheden binnen de praktijk? Zijn bijvoorbeeld aanwezig:
(onderstaande items in lijst om af te vinken)

VWS, VIA



99

een protocol voor de receptuur van de assistente indien een
protocol aanwezig is: voeg deze toe bij het terugsturen

een protocol voor het geven van medische adviezen door
niet-huisartsen per telefoon indien een protocol aanwezig
is: voeg deze toe bij het terugsturen

een protocol voor herhaalreceptuur indien een protocol
aanwezig is: voeg deze toe bij het terugsturen

een protocol over medicatiegebruik bij patiënten met
polyfarmacie indien een protocol aanwezig is: voeg deze
toe bij het terugsturen
Praktijkondersteuner voor diabetesactiviteiten

± VIA

100

Praktijkondersteuner voor COPD

± VIA

101

Praktijkondersteuner voor astma

± VIA

102

Praktijkondersteuner voor HVZ

± VIA

103

Is er een protocol kindermishandeling

VWS, VIA

104

Is er een protocol voor het aanvullen / up-to-date houden van
medicatie en overige middelen (incl. inventarislijsten) in de praktijk

VIA

Informatieoverdracht
Nr.

Omschrijving

Bron

105

Is de inhoud en vorm van verwijsbrieven in
overeenstemming met de NHG richtlijn

± IGZ

106

Is het EPD van de praktijk in te zien vanuit de huisartsenpost

± VWS,
VIA

107

Wordt patiënten informatie met de preferente apotheker
uitgewisseld

108

Zijn er werkafspraken waarmee de informatie over zorg
geleverd door een specialist/ziekenhuis binnen korte termijn
beschikbaar is voor de huisarts/praktijk

VIA

109

Zijn er werkafspraken waarmee de informatie over zorg geleverd
door andere zorgverleners binnen korte termijn beschikbaar is voor
de huisarts/praktijk

VIA
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Nr.

Omschrijving

Bron

110

Is er een procedure zodat de huisarts/praktijk binnen 24 uur inzicht
heeft in de zorg geleverd op de centrale huisartsenpost (ANW
diensten)

VIA

111

Is er een actueel overzicht van opgenomen patiënten

112

Binnen hoeveel werkdagen is de informatie over de zorg geleverd op
de centrale huisartsenpost (ANW diensten) beschikbaar voor de
eigen huisarts(en).

VIA

113

Er zijn afspraken gemaakt over het beleid bij terugverwijzen eerste
hulppatiënten

VIA

114

Heeft de huisarts regelmatig gepland medisch inhoudelijk overleg
(geen ad-hoc overleg) in de Hagro of een ander
samenwerkingsverband van huisartsenpraktijken waar gezamenlijke
werkafspraken uit voortkomen

VWS, VIA

115

Heeft de huisarts regelmatig gepland organisatorisch/logistiek
overleg (geen ad-hoc overleg) in de Hagro of een ander
samenwerkingsverband van huisartsenpraktijken waar gezamenlijke
werkafspraken uit voortkomen

VWS, VIA

116

Is er tenminste jaarlijks medisch inhoudelijk overleg met de
volgende partners: wijkverpleging / thuiszorg, huisartsenpost,
maatschappelijk werk, diëtiste, podotherapeut, fysiotherapeut,
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, eerstelijns psycholoog,
apotheker

VWS, VIA

117

Is er tenminste jaarlijks organisatorisch / logistiek overleg met de
volgende partners: wijkverpleging / thuiszorg, huisartsenpost,
maatschappelijk werk, diëtiste, podotherapeut, fysiotherapeut,
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, eerstelijns psycholoog,
apotheker

VWS, VIA

118

Is er tenminste jaarlijks medisch inhoudelijk overleg met de
volgende partners: interne specialisten, heelkundige specialisten,
neurologen / psychiaters

VWS, VIA

119

Zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met: interne specialisten,
heelkundige specialisten, neurologen / psychiaters

VWS, VIA

120

Zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met: MHF,
Ambulancedienst, WYCF

VWS, VIA

Privacy, vertrouwelijkheid
Nr.

Omschrijving

Bron

121

Bieden alle behandel-/onderzoekkamers privacy bij uit- of aankleden
en tijdens het onderzoek

VIA
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122

Wordt er dusdanig met patiëntgegevens omgegaan dat ze nooit te
lezen zijn door onbevoegden

VIA

123

Is er een protocol over omgang met geautomatiseerde gegevens
(vertrouwelijkheid)

VIA
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Kwaliteit van het EMD
Nr.

Omschrijving

Bron

124

Van welk HIS pakket wordt gebruik gemaakt binnen de
praktijk

VWS, VIA

125

Registreert de praktijk relevante contextuele en medische
gegevens van patiënten in een elektronisch medisch dossier

VIA

126

Is het dossier ingericht volgens de SOEP regels of ADEPD
richtlijn

IVGZ

127

Wordt er binnen de praktijk gewerkt met een probleemlijst en/of
een episodelijst

VWS, VIA

128

Hoeveel procent van de episodes is gecodeerd volgens de ICPC 2

VWS, VIA

Kwaliteitsbeleid
Klachtenprocedure
Nr.

Omschrijving

Bron

129

Heeft de praktijk een procedure voor klachtenopvang en
klachtenafhandeling binnen de eigen praktijk (interne
klachtenbemiddeling), welke in ieder geval omvat: het
melden, analyseren en actie ondernemen naar aanleiding van
de klacht

VIA

(Bijna) incidenten registratie
Nr.

Omschrijving

Bron

130

Is er een procedure voor het melden en afhandelen van (bijna)
incidenten, welke in ieder geval omvat: het melden, analyseren en
actie ondernemen naar aanleiding van het incident

VIA

Verantwoording afleggen
Nr.

Omschrijving

Bron

131

Is de praktijk geaccrediteerd door het NHG

VWS

Patiëntenraadpleging
Nr.

Omschrijving

Bron
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132

Is er een procedure voor patiëntenraadpleging, welke in ieder geval
omvat: het registreren, analyseren en actie ondernemen naar
aanleiding van de patiëntenraadpleging

± VWS, ±
ZN, ± VIA

Worden resultaten van de patiëntenraadpleging inzichtelijk gemaakt
(bijvoorbeeld op de website of via een folder)

± ZN

Medisch handelen
Diabeteszorg
Nr.

Omschrijving

Bron

1

Aanwezigheid van een diabetes spreekuur

VIA

2

Aanwezigheid van een oproepsysteem voor diabetespatiënten

VIA, ZS

3

Bekende diabetespatiënten in de praktijk

VIA, UNI,
IGZ,
VWS, ±
LVG, ZN

4

Diabetespatiënten waarbij het HbA1c in het afgelopen jaar is
bepaald

VIA, UNI,
ZS, LVG,
ZN

5

Diabetespatiënten met HbA1c onder de 7,0

VIA, UNI,
ZS, IGZ,
± LVG

6

Diabetespatiënten met HbA1c boven de 8,5

VIA, UNI,
± LVG

7

Diabetespatiënten waarbij de bloeddruk in het afgelopen jaar
is bepaald

VIA, UNI,
ZS, ZN

8

Diabetespatiënten met een systolische bloeddruk onder de 140
mmHg

VIA, UNI,
ZS

9

Diabetespatiënten bij wie lipidenprofiel (totaal cholesterol en
triglyceriden en HDL en LDL) is bepaald in het afgelopen jaar

VIA, UNI,
ZS, LVG,
ZN

10

Diabetespatiënten met een LDL-cholesterolwaarde onder de 2,5
mmol/l

VIA, UNI,
ZS, LVG

11

Diabetespatiënten dat een lipidenverlagend medicament
(bijvoorbeeld statines) gebruikt

VIA, UNI,
± IGZ, ±
LVG

12

Diabetespatiënten waarbij de creatinineklaring in het afgelopen jaar
is berekend of bepaald

VIA, UNI,
ZS, ZN
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Nr.

Omschrijving

Bron

13

Diabetespatiënten met urineonderzoek (porties) op albumine of
albumine / creatinine ratio in het afgelopen jaar

VIA, UNI,
± ZS

14

Diabetespatiënten waarvan het rookgedrag bekend is

VIA, UNI,
ZS, ZN

15

Rokende diabetespatiënten met een stop roken advies in het
afgelopen jaar

± ZS

16

Diabetespatiënten waarvan de BMI berekend is in het afgelopen jaar

VIA, UNI,
ZS, ZN

17

Diabetespatiënten dat een funduscontrole heeft ondergaan in de
afgelopen 2 jaar

VIA, UNI,
± ZS, ±
ZN

18

Diabetespatiënten dat een voetonderzoek heeft ondergaan in het
afgelopen jaar

VIA, UNI,
ZS, ± ZN

19

Diabetespatiënten met een volledig ingevuld risicoprofiel
(bloeddruk, lipidenprofiel, nierfunctie, rookgedrag, BMI,
voetonderzoek en oogonderzoek)

COPD-zorg
Nr.

Omschrijving

Bron

20

Aanwezigheid van een COPD spreekuur

VIA

21

Aanwezigheid van een oproepsysteem voor COPD patiënten

VIA, VWS

22

Bekende COPD patiënten in de praktijk

VIA, UNI,
VWS, ±
LVG, ZN

23

COPD patiënten waarvan het rookgedrag bekend is

VIA, UNI,
ZN, LVG,
IGZ

24

COPD patiënten die roken

VIA, UNI

25

Rokende COPD patiënten die een stop het roken advies gekregen
hebben in het afgelopen jaar

VIA, UNI,
± LVG

26

COPD patiënten waarvan de BMI berekend is in het afgelopen jaar

VIA, UNI,
ZN

27

COPD patiënten waarvan de inhalatietechniek gecontroleerd is in het
afgelopen jaar

VIA, UNI,
ZN

28

COPD patiënten waarbij een spirometrie (FEV1/FVC ratio post BD)

VIA, UNI,
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Nr.

Omschrijving

Bron

gedaan is in de afgelopen 12 maanden

ZN, ± IGZ

29

COPD patiënten waarbij het functioneren van de patiënt volgens een
gestructureerde methode is vastgelegd de afgelopen 12 maanden
(volgens CCQ of RIQ-MON10 of MRC)

VIA, UNI,
ZN

30

COPD patiënten waarbij de mate van beweging is gecontroleerd de
voorafgaande 12 maanden

VIA, UNI,
± LVG,
ZN

Astma-zorg
Nr.

Omschrijving

Bron

31

Aanwezigheid van een astma spreekuur

VIA

32

Aanwezigheid van een oproepsysteem voor astma patiënten

VIA, VWS

33

Bekende astma patiënten ouder dan 16 jaar in de praktijk

VIA, UNI,
VWS

34

Astma patiënten waarvan het rookgedrag bekend is

VIA, UNI,
IGZ

35

Astma patiënten dat rookt in de groep patiënten waarvan het
rookgedrag bekend is

VIA, UNI

36

Rokende astma patiënten die een stop het roken advies gekregen
hebben in het afgelopen jaar

VIA, UNI

37

Astma patiënten waarbij ooit een diagnostische spirometrie (FEV1
reversibiliteit post-stereoid post-BD) is gedaan

VIA, UNI,
IGZ

38

Astma patiënten waarbij ooit een onderzoek naar allergie gedaan is
(Multi-Rast of huidtest)

VIA, UNI

39

Patiënten met persisterend astma of die roken waarbij een
spirometrie is gedaan (FEV1 pré-BD) in de afgelopen 12 maanden

VIA, UNI

40

Astma patiënten met meer dan 2 voorschriften inhalatie
luchtwegverwijders én minimaal één voorschrift
inhalatiecorticosteroïden in de groep patiënten met meer dan 2
voorschriften luchtwegverwijders in de afgelopen 12 maanden

± VIA, UNI

41

Astma patiënten dat gevaccineerd is tegen influenza in het
afgelopen jaar

VIA, UNI

42

Astma patiënten dat inhalatiemedicatie gebruikt en meer dan 3
voorschriften in het afgelopen jaar heeft gekregen

VIA, UNI

43

Astma patiënten waarvan de inhalatietechniek gecontroleerd is in

VIA, UNI
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het afgelopen jaar

HVZ-zorg
Nr.

Omschrijving

Bron

44

Aanwezigheid van een spreekuur voor HVZ

VIA

45

Aanwezigheid van een oproepsysteem voor HVZ patiënten

VIA, VWS

46

Aanwezigheid van een oproepsysteem voor het oproepen van
patiënten met hypertensie

VWS

47

Bekende HVZ patiënten in de praktijk

VIA, UNI,
ZN, ± LVG,
± VWS

48

HVZ patiënten waarvan het rookgedrag bekend is

VIA, UNI,
ZN

49

Patiënten bekend met HVZ die roken in de groep patiënten
waarvan het rookgedrag bekend is

VIA, UNI

50

Rokende HVZ patiënten die een stop het roken advies gekregen
hebben in het afgelopen jaar

VIA, UNI

51

HVZ patiënten waarvan de BMI berekend is in het afgelopen
jaar

VIA, UNI,
ZN

52

HVZ patiënten met een BMI lager dan 25 kg/m2

VIA, UNI

53

HVZ patiënten waarbij de middelomtrek ooit is gemeten

UNI

54

HVZ patiënten waarbij een glucosemeting gedaan is in de
afgelopen 5 jaar

VIA, UNI

55

HVZ patiënten dat antistollingsmedicatie of plaatjes
aggegatieremmers krijgt voorgeschreven

VIA, UNI

56

HVZ patiënten waarbij de bloeddruk in het afgelopen jaar is
bepaald

VIA, UNI,
ZN

57

HVZ patiënten met een systolische bloeddruk onder de 140 mmHg

VIA, UNI

58

HVZ patiënten waarbij het LDL is bepaald

VIA, UNI,
ZN

59

Patiënten bekend met HVZ én LDL-cholesterol groter of gelijk aan
2,5 mmol/l die een lipidenverlagend medicament (bijvoorbeeld
statines) krijgen voorgeschreven

VIA, UNI,
± LVG

60

HVZ patiënten waarbij de mate van beweging gecontroleerd
is in het afgelopen jaar

VIA, UNI
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Nr.

Omschrijving

Bron

61

HVZ patiënten waarbij het voedingspatroon is besproken in
het afgelopen jaar

VIA, UNI,
± LVG, ZN

62

HVZ patiënten die ooit een voedingsadvies gekregen hebben

VIA, UNI

63

HVZ patiënten waarbij ooit het alcoholgebruik is
geregistreerd

UNI

64

HVZ patiënten met een volledig ingevuld risicoprofiel (rookstatus,
voeding, beweging, alcoholgebruik, BMI, middelomtrek, bloeddruk,
glucose, LDL)

UNI
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Influenza vaccinatie
Nr.

Omschrijving

Bron

65

Gevaccineerde patiënten in de groep geïndiceerde patiënten

VIA, VWS

66

Gevaccineerde 60+ patiënten in de 60+ groep patiënten

VIA, VWS

Cervix screening
Nr.

Omschrijving

Bron

67

Vrouwen uit het doelcohort bevolkingsonderzoek waarbij een

VIA, VWS,
IGZ
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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

Regeling van de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening, Milieu en Infrastructuur
van de 2e februari 2016, tot
vaststelling van parkeerplaats
normering

2 februari 2016

16 maart 2016

AB 2016, no.4

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

Landsbesluit van de 23ste
november 2015, tot bepaling van
de inwerkingtreding en afkondiging
van de Landsverordening verhoging
ouderdomspensioen en
pensioenleeftijd
Regeling van de Minister van
Financiën van 9de december 2015
tot het vaststellen van de
kenmerken van nummerplaten, de
nummerreeksen voor de
verschillende categorieën
motorrijtuigen en de voor de
nummerplaten verschuldigde
vergoeding voor het belastingjaar
2016 (Regeling nummerplaten
2016)
Landsbesluit van de 28ste januari
2016, tot bepaling van de datum
van inwerkingtreding van het
Merkenlandsbesluit

26 november 2015

1 januari 2016

9 december 2015

1 januari 2016

28 januari 2016

12 februari 2016

AB 2016, no. 2

AB 2016, no. 3

AB 2016, no.5
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AB 2016, no.7

AB 2016, no.8

AB 2016, no.9

Besluit van de 17e februari 2016
tot afkondiging van de Regeling van
de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties van 12
november 2015, nr. 20150000668169, houdende wijziging
van de Paspoortuitvoeringsregeling
Caribische landen in verband met
de verstrekking van
reisdocumenten aan nietingezetenen door de burgemeester
van de gemeente Sluis
Besluit van de 17e februari 2016
tot afkondiging van het van besluit
van de Minister van Infrastructuur
en Milieu van 9 september 2015,
nr. IENM/BSK-2015/128011
houdende wijziging van het Besluit
erkende organisaties Schepenwet
in verband met actualisatie van
erkende organisaties
Besluit van de 17e februari 2016 tot
afkondiging van de Regeling van de
Minister van Infrastructuur en
Milieu, van 9 september 2015, nr.
IENM/BSK-2015/128148, tot
wijziging van de Regeling erkende
organisaties Schepenwet inzake de
actualisering van enkele normen

12 november 2015

1 december 2015

9 september 2015

11 september 2015

9 september 2015

11 september 2015

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Landsverordening Integriteitskamer

21 augustus 2015

AB 2015, no. 18

