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Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid en van de Ministers van Toerisme,
Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 03
september 2021, tot wijziging van artikel 7 van de Regeling
maatregelen economisch verkeer COVID-19 in verband met
de screening van personen

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN
ARBEID
EN
DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN
TELECOMMUNICATIE,

In overweging genomen hebbende:
dat het gevaar voor besmetting met het COVID-19 virus, of een
variant daarvan, zich in de afgelopen weken zorgwekkend heeft
gemanifesteerd, nu sinds 23 augustus 305 besmettingen zijn
bevestigd;
dat dit aantal, ondanks de uitrol van een nationaal
vaccinatieprogramma, het hoogste is sinds de uitbraak van de
pandemie;
dat het aantal gehospitaliseerde patienten in die periode is gestegen
naar 15;
dat de capaciteit in het ziekenhuis zijn maximum heeft bereikt;
dat de snelheid van de verspreiding van het COVID-19 virus en de
noodzaak om deze in bedwang te houden teneinde de gezondheid
van de burgers te beschermen en de opvangcapaciteit van de
ziekenhuisinfrastructuur te vrijwaren, een snelle interventie van de
overheid vereisen;
dat het noodzakelijk wordt geacht urgent aanvullende preventieve
maatregelen te implementeren ter voorkoming van de verdere
verspreiding van het virus, met name in ruimtes waar meerdere
personen bijeenkomen en deelnemen aan het economische verkeer,
waaronder screening van personen;
dat de screening als preventieve maatregel internationaal is erkend.
Gelet op:
Artikel 7 van de Regeling maatregelen economisch verkeer COVID19
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HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
De Regeling maatregelen economisch verkeer COVID-19 wordt als volgt
gewijzigd:
Aan artikel 7 wordt een lid toegevoegd, luidende:
8. Werkgevers kunnen werknemers verzoeken om zich periodiek
op COVID-19 te laten testen. De Inspectie voor Volksgezondheid
kan bedrijven ondersteunen met advisering over de noodzaak en
het opstellen van een testschema op basis van een risicoanalyse
als onderdeel van het veiligheidsplan als genoemd in artikel 3,
derde lid.

Artikel II
Deze ministeriële regeling treedt, gezien het spoedeisend belang als bedoeld
in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling in werking met ingang van
de eerste dag na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin
deze wordt geplaatst.
Deze regeling wordt in het Afkondigingsblad geplaatst.

De derde september 2021
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid

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

Op dit moment is het aantal actieve COVID-19 besmettingen in Sint Maarten
alarmerend hoog. In de periode van 6 augustus tot 24 augustus steeg het
aantal besmettingen van 167 naar 344. Het ziekenhuis heeft zijn maximale
capaciteit bereikt. Gelet op de zeer besmettelijke Delta variant is een afname
nog niet te voorzien.
De situatie is zo alarmerend dat gericht en direct ingrijpen met aanvullende
maatregelen noodzakelijk is.
De regering wil het snelle aantal stijgingen van besmettingen stabiliseren
om de publieke gezondheid te kunnen beschermen, zodat voorkomen kan
worden dat voor Sint Maarten opnieuw een ‘lock-down’ moet worden
afgekondigd. Om de situatie onder controle te krijgen heeft de regering met
ingang van 9 augustus dit jaar een inperking van de openingstijden
afgekondigd.
Op
diezelfde
datum
heeft
de
regering
het
samenscholingsverbod verlengd en bepaald dat er verscherpt toezicht wordt
gehouden door de politie ter handhaving van dat verbod. Deze maatregelen
zijn echter niet afdoende gebleken. Voorkomen moet worden dat het virus
zich verder verspreidt.
De feiten wijzen uit dat met name personen die niet zijn gevaccineerd
besmet raken met COVID-19. Zowel de Wereld gezondheidsorganisatie, het
European Center for Disease Prevention and Control, als het Amerikaanse
Center for Disease Control and Prevention onderkennen dat tijdige en
nauwkeurige PCR of Antigen testen essentiële hulpmiddelen zijn voor het
voorkomen en beheersen van de verspreiding van COVID-19. Bij het testen
van personen kunnen verschillende strategieen worden ingezet.
Bijvoorbeeld als er een aanleiding is ter opsporing van besmettingen of
clusters van besmettingen door het testen van personen die in aanraking
zijn geweest met een COVID patient of personen die symptomen vertonen.
Deze strategie dient ertoe dat sneller de juiste diagnose gesteld kan worden,
zodat verdere verspreiding van het virus voorkomen kan worden.
Testen kan ook als preventief middel worden ingezet, door het testen van
personen die geen symptomen vertonen of niet weten dat zij in aanraking
zijn geweest met een COVID patient, maar die in een omstandigheid
verkeren dat het risico dat zij besmet kunnen worden hoger is. Deze vorm
van testen wordt aangehaald als screening. Screeningstesten zijn bedoeld
om mensen, die asymptomatisch zijn en geen bekende, vermoede of
gemelde blootstelling aan COVID-19 hebben, alsnog de hiervoor vermelde
test(en) te laten ondergaan. Screening helpt om onbekende gevallen te
identificeren, zodat maatregelen kunnen worden genomen om verdere
verspreiding van het virus te voorkomen.
Voorbeelden van screening zijn testen bij:
- Werknemers in een werkomgeving;
- Studenten, docenten en personeel in een schoolomgeving;
- Personen voor of na een reis; en
- Personen die geen symptomen hebben die verband houden met COVID19 en geen bekende blootstellingen hebben gehad, maar een hoger
risico op besmetting lopen, zoals werknemers in de zorg.
Inmiddels is het afnemen van testen bij wijze van screening in het
internationale vliegverkeer reeds gebruikelijk en moeten reizigers voordat
de reis aanvangt een negatieve test kunnen overleggen. Ook op andere
terreinen wordt screening als preventief middel ingezet, bijvoorbeeld onder
medewerkers in de gezondheidzorg.
Gelet op de aard en omvang van de aanhoudende pandemie en de ernstige
bedreiging die dit vormt voor de publieke gezondheid, de aanhoudende
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verstoringen in het economisch verkeer en de daarmee gepaard gaande
negatieve effecten voor de sociaal-economische stabiliteit van het Land,
heeft de regering ervoor gekozen dat screening op Sint Maarten als
preventief middel breder ingezet moet kunnen worden. Derhalve wordt in
artikel 7 de mogelijkheid geboden dat werkgevers als preventief
screeningmiddel periodiek testen van werknemers kunnen verzoeken.
Werkgevers worden opgeroepen om periodiek testen onderdeel te maken
van het veiligheidsplan als bepaald in artikel 3 van de ministeriële regeling.
De werkgever heeft immers ook de wettelijke verplichting om zijn
werknemers en derden op de werkplek zo veel mogelijk te beschermen
tegen een Covid-19 besmetting. De kosten verbonden aan het periodieke
testen komen voor rekening van de werkgever. De overige hygiene
maatregelen blijven onverlet van kracht.
De periodieke testen kunnen niet worden verplicht. Een verplichting raakt
de grondrechten van de burger, o.a. het grondrecht van de burgers op
onaantastbaarheid van het menselijk lichaam (artikel 6 StRegSXM) en het
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 5 StRegSXM)
en een inbreuk op grondrechten van een burger kan slechts met wettelijke
basis. De werkgever en de werknemer hebben echter hun
verantwoordelijkheid te nemen en zich als goed werkgever en werknemer
te gedragen. Het treffen van passende middelen, en daaraan gehoor geven,
ter bescherming tegen Covid-19 besmettingen behoren daartoe.

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
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