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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 19de juni 2019 

houdende herziening van de aanwijzing van ziekenhuisvoorzieningen in Curaçao 

(Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen 2019) 

 

____________  

 

In naam van de Koning! 
______  

 

De Gouverneur van Curaçao, 
 
 
 In overweging genomen hebbende, 
 
dat het wenselijk is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 19de november 
2007 tot aanwijzing van zorginstellingen als ziekenhuisvoorziening als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel l, van de Landsverordening zorginstellingen alsmede ter uitvoering van artikel 28 van 
die landsverordening1, te herzien in verband met de ingebruikname van het Curaçao Medical 
Center; 
 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 

Artikel 1 
 
Als ziekenhuisvoorziening als bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de Landsverordening 
zorginstellingen2, worden aangewezen de navolgende zorginstellingen: 
a. het Curaçao Medical Center; 
b. het Advent Ziekenhuis; 
c. het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles; 
d. het St. Elisabeth Hospitaal. 
 
 
 
 
 

                     
1

 P.B. 2007, no. 98. 
2 P.B. 2007, no. 19. 
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Artikel 2 
 

Artikel 1, onderdeel d, vervalt met ingang van een bij landsbesluit vast te stellen datum.  
 

   
Artikel 3 

 
Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 19de november 2007 tot aanwijzing 
van zorginstellingen als ziekenhuisvoorziening als bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de 
Landsverordening zorginstellingen alsmede ter uitvoering van artikel 28 van die 
landsverordening, wordt ingetrokken. 
 

Artikel 4 
 

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 12de juni 2019, houdende herziening 
van de aanwijzing van ziekenhuisvoorzieningen in Curaçao, wordt ingetrokken. 
 

 
Artikel 5 

 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.  

 
Artikel 6 

 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen 2019. 
 
 

 
 

Gegeven te Willemstad, 19 juni 2019 
 L.A. GEORGE-WOUT 

 
 
De Minister van Gezondheid,     
Milieu en Natuur, 
     S.F.C. RÖMER 
 
 

Uitgegeven de 28ste juni 2019 
De Minister van Algemene Zaken  

E.P. RHUGGENAATH 
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NOTA VAN TOELICHTING behorende bij het Landsbesluit aanwijzing 

ziekenhuisvoorzieningen 2019 

 

Algemeen 

In artikel 1, onderdeel l, van de Landsverordening zorginstellingen3 is bepaald, dat onder een 
ziekenhuisvoorziening wordt verstaan een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
aangewezen zorginstelling.  
Deze aanwijzing is door de Nederlandse Antillen geschiedt in het Landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, van de 19de november 2007 tot aanwijzing van zorginstellingen als 
ziekenhuisvoorziening als bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de Landsverordening 
zorginstellingen alsmede ter uitvoering van artikel 28 van die landsverordening (hierna te 
noemen: Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen4). Herziening van dit landsbesluit is 
wenselijk gelet op de recente ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg.  
 
Het Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen voorzag in de aanwijzing van 
ziekenhuisvoorzieningen op alle eilanden van de Nederlandse Antillen. Door de ontmanteling 
van de Nederlandse Antillen en de werking van de Landsverordening overgangsregeling 
wetgeving en bestuur Land Curaçao5, zijn de aanwijzingen die niet Curaçao betreffen, vervallen. 
Zonder het vaststellen van een geconsolideerde tekst, blijven deze wijzigingen echter 
onzichtbaar voor de burger.  
In het landsbesluit waren voor Curaçao de volgende zorginstellingen aangewezen:  
a. het St. Elisabeth Hospitaal; 
b. de Kliniek Dr. J. Taams; 
c. het Advent Ziekenhuis; 
d. het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles. 
 
De Kliniek Dr. J. Taams is in 2015 gesloten en de faciliteiten van de kliniek zijn aangekocht door 
het Advent Ziekenhuis.  
 
In 2019 wordt het nieuwe centrumziekenhuis Curaçao Medical Center in gebruik genomen. Dit 
ziekenhuis vervangt het St. Elisabeth Hospitaal als centrumziekenhuis voor Curaçao.  
Onderhavig landsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekt ertoe de aanwijzing van 
zorginstellingen als ziekenhuisvoorziening in Curaçao te herzien, naar aanleiding van de 
hierboven genoemde ontwikkelingen.  
De aanwijzing geschiedt, nadat bij ministeriële beschikking van 20 december 2018 (2018/56165) 
vergunning is verleend aan HNO Transitie & Exploitatie Maatschappij N.V. voor de bouw, 
inrichting en verdere voorbereidingen voor de ingebruikname van het opgerichte nieuwe 
ziekenhuisgebouw aan de Breedestraat te Otrobanda.  
 

                     

3 P.B. 2007, no. 19. 
4 P.B. 2007, no. 98. De regeling bevat geen citeertitel. Uit praktische overwegingen wordt de regeling aangehaald met 
de aanduiding opgenomen in de aanhef. 
5 A.B. 2010, no. 87, bijlage a. 
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Wat de aanwijzing van het St. Elisabeth Hospitaal betreft, is geregeld, dat het vervalt met ingang 
van een datum die bij landsbesluit wordt vastgesteld. Deze voorziening is opgenomen, gelet op 
de overgang van de zorg verleend door het St. Elisabeth Hospitaal naar zorg verleend door het 
Curaçao Medical Center. Zodoende kan er geen lacune ontstaan in de vervanging van de ene 
zorginstelling door de andere. 
 

Financiële consequenties 

Aan dit landsbesluit zijn geen directe financiële consequenties verbonden voor de 
landsbegroting.  
 
Raad van Advies 

Bij advies van 4 juni 2019 (RA/15-19-LB) heeft de Raad geconcludeerd, dat het ontwerp geen 
aanleiding geeft tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. De wetstechnische aanpassingen 
zijn verwerkt. Het advies is niet openbaar gemaakt in overeenstemming met artikel 27, zevende 
lid jo zesde lid, onderdeel b, van de Landsverordening Raad van Advies.  
 
 

De Minister van Gezondheid, Milieu en 
Natuur, 

                  S.F.C. RÖMER 
 
 
 
 
 
 
 
  


