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Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid, van 08 april 2021, tot tijdelijke
instelling van het Vaccination Management Team COVID-19
(Tijdelijke regeling Vaccination Management Team COVID19)

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN
ARBEID,
In overweging genomen hebbende:
-

-

-

-

-

-

dat momenteel een pandemie gaande is van de infectieziekte
COVID-19, veroorzaakt door de ziekteverwekker SARS-CoV-2,
voorheen aangeduid als novel coronavirus (2019-nCoV);
dat deze infectieziekte in de Regeling 2019-nCoV is aangemerkt als
infectieziekte behorend tot groep A als bedoeld in artikel 1,
onderdeel i, van de Landsverordening publieke gezondheid;
dat het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden zo
gelijktijdig mogelijk als Europees Nederland wordt voorzien van
vaccins tegen COVID-19, zoals aangegeven door de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Nederland op 4 en 13
januari 2021 aan de Tweede Kamer;
dat de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van
Nederland een vaccinatiegezant heeft aangesteld voor het
Caribisch deel van het Koninkrijk om de landen en openbare
lichamen te assisteren bij het vorm geven en implementeren van
de uitvoeringsplannen inzake de vaccinaties en de komst van het
vaccin;
dat de vaccinatiegezant, Dr. Marc Sprenger, bij brief van 21
januari 2021, DIV #18988-2021, de noodzaak heeft onderstreept
voor het aanstellen van een daadkrachtige vaccinatiemanager die
verantwoordelijk is voor de COVID-19 vaccinatiecampagne op Sint
Maarten en die leiding geeft aan een vaccinatiemanagementteam;
dat op 27 januari 2021 de eerste bijeenkomst van het Vaccination
Management Team heeft plaatsgevonden;

Gelet op :
de artikelen 5 en 6 van de Landsverordening publieke gezondheid;

BESLUIT:
Artikel 1
1. Er is een Vaccination
genoemd: VMT.
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2. Het VMT heeft tot taak het opstellen en uitvoeren van een
uitvoeringsplan voor de vaccinatiecampagne COVID-19 op Sint
Maarten. In dit uitvoeringsplan wordt ten minste beschreven:
a. het gehele cold chainbeheer van het vaccin,
b. de wijze van uitvoering van de vaccinatiecampagne,
c. de rollen van de betrokken stakeholders op basis van de
richtlijnen voor COVID-19 vaccinatie van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
d. de wijze van afvalverwerking en de opslag van naalden,
spuiten en diluent;
e. de wijze van uitnodiging van de te vaccineren personen en
verificatie van hun identiteit,
f. het te gebruiken bronregistratiesysteem.

Artikel 2
1. Het VMT bestaat uit een ter zake kundig vaccinatiemanager als
voorzitter, tevens lid, en de volgende leden:
a. het hoofd van de Dienst Collectieve Preventie;
b. het hoofd van de afdeling Volksgezondheid;
c. een apotheker;
d. een senior logistics officer;
e. een communicatie officer;
f. een IT-officer;
g. een senior adviseur operations; en,
h. een veiligheids officer.
2. De voorzitter en de leden worden benoemd bij ministeriële
beschikking.
3. Aan het VMT wordt door de Minister van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid een secretaris toegevoegd, die bij
ministeriële beschikking wordt benoemd.
4. Het VMT is bevoegd ter zake deskundigen te raadplegen, indien
dat voor de uitvoering van zijn taak wenselijk is. Deze deskundigen
kunnen deelnemen aan het VMT-overleg afhankelijk van de
behandelde thema’s, maar hebben geen stemrecht.
Artikel 3
De leden en de secretaris van het VMT zijn verplicht tot geheimhouding
van hetgeen hen bij het verrichten van de werkzaamheden bekend is
geworden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot
bekendmaking verplicht of de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit uit
de uitvoering van de bij deze regeling opgelegde taak.
Artikel 4
Het VMT stelt een reglement op over zijn werkwijze, hetgeen instemming
van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid
behoeft.
Artikel 5
De voorzitter, leden en secretaris van het VMT ontvangen voor hun
werkzaamheden een contractueel vast te leggen vergoeding, voor zover
hun werkzaamheden niet binnen hun functie als ambtenaar vallen of de
werkzaamheden niet reeds op andere wijze worden vergoed.
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Artikel 6
1. Het VMT biedt wekelijks een voortgangsrapportage aan ten aanzien
van de actiepunten aan de Minister van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid en aan de vaccinatiegezant voor het
Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
2. Voor 1 oktober 2021 brengt het VMT schriftelijk verslag uit omtrent
zijn werkzaamheden aan de Minister van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid. Afschrift van dit verslag wordt aangeboden
aan de Staten.

Artikel 7
1. Deze regeling treedt, zodra het in het Afkondigingsblad is
geplaatst, in werking met ingang van de eerste dag van de
zevende week na de datum van bekrachtiging en werkt terug tot
en met 27 januari 2021.
2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze regeling:
a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde
week na de beslissing van het Constitutioneel Hof indien de
Ombudsman een zaak aanhangig heeft gemaakt als
bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling en
werkt terug tot en met het tijdstip, genoemd in het eerste
lid; of,
b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat
deze regeling niet verenigbaar is met de Staatsregeling.
2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 maart 2022.

Artikel 8
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling Vaccination
Management Team COVID-19.

Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.

De achtste april 2021
De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid,

Uitgegeven de negentiende april 2021
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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TOELICHTING

Algemeen deel
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft op 11 maart 2020 de uitbraak van
de infectieziekte COVID-19, veroorzaakt door de ziekteverwekker SARSCoV-2, aangemerkt als een pandemie. Inmiddels zijn diverse vaccins tegen
COVID-19 ontwikkeld. Sint Maarten wordt als deel van het Koninkrijk der
Nederlanden vanuit Nederland voorzien van vaccins waarmee een
vaccinatiecampagne ten behoeve van de bevolking wordt opgezet.1 Om
een succesvolle vaccinatiecampagne te kunnen voeren, is het noodzakelijk
dat
een
vaccinatiemanagementteam
onder
leiding
van
een
vaccinatiemanager wordt aangesteld. Het belang hiervan is onderstreept in
de brief van de vaccinatiegezant voor het Caribisch deel van het
Koninkrijk, Dr. Marc Sprenger, van 21 januari 2021, aan de Minister van
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, DIV #18988-2021,
inzake de bevindingen van zijn bezoek aan Sint Maarten op 18, 19 en 20
januari 2021. De voorliggende regeling strekt hiertoe.
De instelling van dit vaccinatiemanagementteam valt binnen de taken van
de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid in het
kader van de infectieziektenbestrijding zoals vervat in artikel 5 van de
Landsverordening publieke gezondheid en de verdeling van vaccins zoals
omschreven in artikel 6 van die landsverordening.
Financiële paragraaf
De financiële gevolgen van deze regeling kunnen worden aangemerkt als
een investering in het herstel van de lokale economie en terugkeer naar
normalisering vanuit de COVID-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende
maatregelen die Sint Maarten heeft getroffen.
De kosten van het VMT zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
vaccin opslag, cold chain management en logistiek, waaronder ook
vergoedingen voor een apotheker en een assistent vallen;
kosten voor het opzetten van locaties ten behoeve van de
vaccinaties (Vaccination Administration Locations) en bemensing
van die locaties;
kosten voor communicatie om de vaccinatiebereidheid te
vergroten;
veiligheid; en,
secretariaat van het VMT.
De vaccinatiemanager en de senior logistics officer worden middels een
bijstandsverzoek van Sint Maarten door Nederland gefinancierd. De senior
adviseur operations en de communicatie officer worden betaald door hun
werkgever, de Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis Sint Maarten.
Het hoofd van de afdeling Volksgezondheid, het hoofd van de Dienst
Collectieve Preventie, de veiligheids officer en de IT-officer zijn aangesteld
als ambtenaar dan wel in dienst van het land Sint Maarten.
Voor rekening van het Land komen dan ook de kosten van de apotheker en
de secretaris en de overige reeds vermelde kosten.
De totale kosten van het VMT worden hiermee geraamd op een bedrag van
NAf 2,531,825.88. Dit wordt gefinancierd vanuit begrotingspost 434897110-00013.

1

Kamerstukken Tweede Kamer, 2020–2021, 25 295, nr. 851, Kamerstukken Tweede Kamer,
2020–2021, 25 295, nr. 874.
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Artikelsgewijs deel
Artikelen 1 en 2
Hierin wordt het VMT opgericht, de taken vastgesteld en de beschrijvingen
van de voorzitter en leden gegeven. Deze taakvaststelling en
beschrijvingen vloeien voort uit de aanbevelingen van de vaccinatiegezant
in de hierboven vermelde brief van 21 januari 2021 aan de Minister van
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. In artikel 1 wordt tevens
verwezen naar de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM), hetgeen de levering van de vaccins aan Sint Maarten
verzorgt.
Het ligt in de rede dat de voorzitter en leden worden benoemd door de
Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. In het
belang van adequate rapportage (zie artikel 6) is het van belang dat een
secretaris aan het VMT wordt toegevoegd.
Het VMT heeft de mogelijkheid tot het raadplegen van deskundigen die
geen lid zijn en dan ook geen stemrecht hebben. Hierbij kan bij voorbeeld
worden gedacht aan de Inspecteur-Generaal voor de Volksgezondheid en
de medisch directeur van de Stichting Sint Maarten Medical Center.
Artikelen 3 en 4
Artikel 3 bevat een geheimhoudingsclausule en artikel 4 betreft het
vaststellen van en reglement. Daarin worden zaken vastgelegd zoals hoe
vaak het VMT bijeenkomt.
Artikel 5
Hierin wordt de systematiek van vergoeding voor de leden vastgelegd,
zoals die reeds nader is toegelicht in bovenstaande financieel deel.
Artikel 6
Dit artikel betreft de rapportageverplichtingen, een belangrijk onderdeel
van deze regeling met het oog op de verantwoording van de genomen
besluiten.
Artikel 7
Omdat het niet wenselijk is dat deze regeling tot in het oneindige voort
bestaat, is een datum opgenomen waarop deze vervalt. Vanwege de spoed
waarmee het VMT tot stand heeft moeten komen en de zeer urgente taken
die verband houden met de levering van de COVID-19 vaccins, is het
noodzakelijk om bij wijze van uitzondering terugwerkende kracht toe te
kennen aan deze regeling. Dit wordt niet onevenredig bezwaarlijk geacht,
gezien het hiermee samenhangende zwaarwegende belang van
bescherming van de volksgezondheid en het noodzakelijke werk van het
VMT in dat verband.

De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid,
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