AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
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No. 06

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid van 31 januari 2020, tot het
aanmerken van 2019-nCoV als infectieziekte behorend tot
groep A in de zin van de Landsverordening publieke
gezondheid (Regeling 2019-nCoV)

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN
ARBEID,

In overweging genomen hebbende:
-

-

-

-

dat in december 2019 in Wuhan, China, een uitbraak is vastgesteld
van een nieuw coronavirus, 2019-nCoV;
dat 2019-nCoV overdraagbaar is van mens op mens via de
luchtwegen, waarbij een besmetting mild tot zwaar kan verlopen
met mogelijke longontsteking tot gevolg, wat een dodelijke afloop
kan hebben;
dat de reeds bekende coronavirussen MERS-Cov en SARS in de
Landsverordening publieke gezondheid zijn geplaatst in groep A;
dat besmetting met 2019-nCoV een ernstig gevaar kan opleveren
voor de volksgezondheid en het van belang is om bij een
vastgestelde dan wel mogelijke besmetting onmiddellijk
maatregelen te treffen om verdere verspreiding van de ziekte te
voorkomen;
dat het dan ook noodzakelijk is om de infectieziekte 2019-nCoV
per direct aan te merken als infectieziekte behorend tot groep A als
bedoeld in de Landsverordening publieke gezondheid, zodat de
meest effectieve maatregelen kunnen worden getroffen om
verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen;
dat onmiddellijke voorziening in deze maatregel noodzakelijk is ter
bescherming van de volksgezondheid;

Gelet op artikel 10, eerste en vijfde lid, van de Landsverordening publieke
gezondheid;

BESLUIT:
Artikel 1
De infectieziekte veroorzaakt door het novel coronavirus (2019-nCoV)
wordt aangemerkt als infectieziekte behorend tot groep A, bedoeld in
artikel 1, onderdeel i, van de Landsverordening publieke gezondheid.
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Artikel 2
Alle bepalingen van de Landsverordening publieke gezondheid die gelden
voor infectieziekten behorende tot groep A zijn van toepassing op het
novel coronavirus (2019-nCoV).
Artikel 3
1. Deze regeling wordt bekend gemaakt door middel van een
persbericht.
2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van
bekendmaking.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling 2019-nCoV.

Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.

De eenendertigste januari 2020
De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid

Uitgegeven de elfde februari 2020
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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TOELICHTING
Algemeen deel
Aanleiding
Deze

ministeriële

regeling

is

gebaseerd

op

artikel 10

van

de

Landsverordening publieke gezondheid en dient ertoe om het nieuwe
coronavirus dat eind 2019 is ontstaan in Wuhan, China, a an t e me rke n a ls
veroorzaker van een infectieziekte behorend tot groep A, zoals bedoeld in die
landsverordening. Het virus wordt conform de aanduiding van de
Wereldgezondheidsorganisatie (hierna: WHO) in deze regeling aangeduid als:
novel coronavirus (2019-nCoV).
De Landsverordening publieke gezondheid is het wettelijke instrume nt vo or
de bestrijding van infectiezie kten en volgt daarin de Internationale
Gezondheidsregeling. De aanmerking van het novel coronavirus (2019-nCoV)
als behorend tot groep A is noodzakelijk zodat een aantal wettelijke
mechanismen kunnen worden toegepast. Alle bepalingen betreffende
infectieziektebestrijding uit de Landsverordening p u blieke g ez ondh eid d ie
gelden voor infectieziekten behorend tot groep A zijn van toepassing
verklaard op de bestrijding van het novel coronavirus (2019 -nCoV). Dit
betreft onder meer meldingsplichten, rechtsbescherming en handhaving.
Het Outbreak Management Team bijeengeroepen door het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat voor het Koninkrijk der Ne derlan den
functioneert als coördinatiepunt voor de communicatie met de WHO, heeft op
24 januari 2020 onder meer geadviseerd om een infectie met het novel
coronavirus (2019-nCoV) meldingsplichtig te maken in groep A.1
Gevolgen
De gevolgen van het opnemen van het novel coro navirus (2 0 1 9 -n CoV) in
groep A zijn als volgt.
Ten eerste worden diverse meldingsplichten voor deze infectieziekte
geactiveerd. Als een geneeskundige in Sint Maarten bij een door hem
onderzocht persoon een infectieziekte behoren d t o t g roep A ve rmo edt o f
vaststelt, moet hij dit onverwijld melden aan de Dienst Collectieve Preven tie
1

H et O utbreak Management T eam was als volgt s amengesteld: de vas te O MT -leden van de
N ederlandse Vereniging voor I nternist-Infectiologen (N IV -NVII), het N ederlands Centrum voor
Beroeps ziekten (N CvB), de N ederlandse Vereniging van M edische Microbiologie (N VM M), het
L andelijk O verleg I nfectieziektebestrijding (L O I) en het N ederlands H uisartsen G enootschap
(N H G ), en des kundigen I nfectiepreventie, een arts van KL M H ealth Services, een regionaal arts
c ons ulent, diverse c entra van het RIVM en andere s pecialisten (internist-infectioloog, viroloog,
een vertegenwoordiger van het referentielaboratorium, arts en -microbioloog).
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(CPS). Indien het hoofd van een laboratorium op Sint Maarten het novel
coronavirus (2019-nCoV) vaststelt, meldt deze d it o ok o nverwijld a an d e
Dienst Collectieve Preventie.
Op verzoek van de minister verstrekt de behandelend g eneeskun dige va n
een persoon die naar het oordeel van de minister een gevaar o plevert vo o r
de verspreiding van deze infectieziekte zo spoedig mog elijk a an d e Die nst
Collectieve Preventie de hem bekende nadere medische en epidemiologische
gegevens die noodzakelijk zijn om de aard en de omvang van het gevaar van
verspreiding van de infectieziekte vast te stellen.
Ten tweede wordt het hiermee mogelijk om de in de Landsverordening
publieke gezondheid opgenomen maatregelen ter bestrijding van de
infectieziekte toe te passen. Personen die lijden aan een infectieziekte d ie in
groep A is opgenomen, kunnen worden onderworpen aan de volgende
maatregelen:
- gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie;
- gedwongen onderzoek;
- verbod van beroepsuitoefening.
Personen die in contact zijn geweest met iemand die (vermoedelijk) lijdt a an
deze infectieziekte en daarom besmet zouden kunnen zijn, ku n nen w orden
onderworpen aan (onvrijwillige) quarantaine onder medisch toezicht.
Inwerkingtreding en bekendmaking
Deze regeling treedt op grond van artikel 10, vijfde lid, van de
Landsverordening publieke gezondheid onmid dellijk n a b e ken dma king in
werking. Dit is van belang ter bescherming van de volksgezondheid. De
bekendmaking geschiedt in afwijking van artikel 3, aanhef, o nd erdeel g e n
slot, van de Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding
voorgeschreven wijze in eerste instantie via persbericht. Hierna volgt
bekendmaking via de gebruikelijke weg, namelijk het Afkondigingsblad.
Conform artikel 10, vierde lid, van de genoemd e la ndsverorden ing word t
binnen een jaar na het tot stand komen va n e en d ergelijke re g eling e en
ontwerplandsverordening tot incorporatie van die ministeriële regeling aan de
Staten gezonden. Indien dat ontwerp niet binnen de in de eerste volzin
genoemde termijn wordt ingediend, wordt ingetrokken of door de Staten niet
wordt goedgekeurd, wordt de ministeriële regeling onverwijld ingetrokken.
De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
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