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PUBLICATIEBLAD 
 

 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de  19
de

 november 

2007 tot aanwijzing van zorginstellingen als ziekenhuisvoorziening als bedoeld in artikel 1, 

onderdeel l, van de Landsverordening zorginstellingen
1
 alsmede ter uitvoering van artikel 

28 van die landsverordening (Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen) 

 

_________ 

 

IN NAAM DER KONINGIN! 

_________ 

 

DE WNDE. GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, 

 

 

 In overweging genomen hebbende: 

 

dat het wenselijk is zorginstellingen als bedoeld in de Landsverordening zorginstellingen aan te 

wijzen als ziekenhuisvoorziening, bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van die landsverordening en 

voorts uitvoering te geven aan artikel 28 van genoemde landsverordening door te bepalen dat 

artikel 19 van die landsverordening niet van toepassing is ten aanzien van de  ziekenhuis-

voorzieningen in de eilandgebieden Saba en Sint Eustatius; 

 

 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten; 

 

 

Artikel 1 

 

Als ziekenhuisvoorziening als bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de Landsverordening 

zorginstellingen worden aangewezen de navolgende zorginstellingen: 

 

a.  voor het eilandgebied Bonaire: 

- het San Francisco Hospitaal  

 

b.  voor het eilandgebied Curaçao: 

1e. het St. Elisabeth Hospitaal 

2e. de Kliniek Dr. J. Taams 

3e. het Advent Ziekenhuis 

4e. het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles 

 

c.  voor het eilandgebied Saba: 

- het A.M. Edwards Medical Center 
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d.  voor het eilandgebied Sint Eustatius: 

 - het Queen Beatrix Medical Center 

 

e.  voor het eilandgebied St. Maarten: 

 - het St. Maarten Medical Center 

 

 

Artikel 2 

 

Artikel 19 van de Landsverordening zorginstellingen is niet van toepassing ten aanzien van de 

ziekenhuisvoorzieningen, genoemd in artikel 1, onderdelen c en d. 

 

 

Artikel 3 

 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad, 

waarin het geplaatst is. 

 

 

Gegeven te Willemstad, 19 november 2007 

            A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE 

 

 

 

De Minister van Volksgezondheid 

en Sociale Ontwikkeling, 

    O.V.E. LEEFLANG 

 

 

 

 

 

Uitgegeven de 21
ste

 december 2007 

De Minister van Algemene Zaken 

en Buitenlandse Betrekkingen, 

      E.S. DE JONGH-ELHAGE 
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NOTA VAN TOELICHTING, behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen van de 19
de

 november 2007 tot aanwijzing van zorginstellingen als ziekenhuis-

voorziening als bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de Landsverordening 

zorginstellingen
1
 (Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen) 

 

 

In artikel 1, onderdeel l, van de Landsverordening zorginstellingen is bepaald dat onder een 

ziekenhuisvoorziening wordt verstaan een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 

aangewezen zorginstelling. 

 

Het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen regelen, strekt ertoe de 

aanwijzing van zorginstellingen als ziekenhuisvoorziening te realiseren. Daartoe worden alle 

momenteel op de onderscheiden eilanden van de Nederlandse Antillen als zodanig onderkende 

zorginstellingen als ziekenhuisvoorziening aangewezen. Dit is in artikel 1 geschied. 

 

Aangezien niet elke ziekenhuisvoorziening hetzelfde voorzieningenpakket levert of kan leveren, 

kan onder omstandigheden van een ziekenhuisvoorziening niet gevergd worden te voldoen aan 

bepaalde wettelijke vereisten van de Landsverordening zorginstellingen. Zo kan bijvoorbeeld 

van het A.M. Edwards Medical Center te Saba niet gevergd worden dat wordt voldaan aan het 

vereiste van artikel 19, eerste lid, van de Landsverordening zorginstellingen, dat de werkzame 

geneeskundigen per vakgroep georganiseerd moeten zijn. Nu biedt artikel 28 van de 

Landsverordening zorginstellingen de mogelijkheid dat bij landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, wordt bepaald dat een of meer bepalingen van die landsverordening – al dan niet 

tijdelijk – niet van toepassing is of zullen zijn op bij dat landsbesluit aangewezen 

zorginstellingen. In het onderhavige landsbesluit is van de in artikel 28 gegeven mogelijkheid 

gebruik gemaakt om artikel 19 niet van toepassing te verklaren op de twee kleinste in dit 

landsbesluit als ziekenhuisvoorziening aangewezen zorginstellingen (zie artikel 2). 

Een en ander laat evenwel onverlet de verplichting tot naleving van de kwaliteitsverplichtingen 

van de Landsverordening zorginstellingen, ook in die ziekenhuisvoorzieningen ten aanzien 

waarvan de verplichting opgenomen in artikel 19 niet van toepassing is verklaard. 

 

In de toekomst zullen mogelijk andere zorginstellingen de wens te kennen geven aangewezen te 

worden als ziekenhuisvoorziening. In verband hiermee worden thans beleidsregels ontwikkeld 

ten einde dergelijke wensen te kunnen toetsen. Voor het moment is zulks echter nog niet direct 

nodig. 

 

Aan dit landsbesluit zijn geen consequenties voor de landsbegroting verbonden. 

 

 

De Minister van Volksgezondheid 

en Sociale Ontwikkeling,  

          O.V.E. LEEFLANG 
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