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Philipsburg, 8 februari 2021 

Kenmerk : LV-20/0008 
Onderwerp : Ontwerplandsverordening houdende wijziging landsverordening 

publieke gezondheid tot incorporatie Regeling 2019-nCoV 

Geachte heer Brison, 

U wordt hierbij aangeboden het ontwerplandsverordening houdende wijziging van de 
landsverordening publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV, ter 
verdere behandeling. 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

drs. E.B. Holiday 
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Landsverordening houdende wijziging van de 

Landsverordening publieke gezondheid tot 

incorporatie van de Regeling 2019-nCoV 

AANBIEDING 

De regering biedt de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp van 

Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening publieke 

gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV. 

De memorie van toelichting, die het ontwerp vergezelt, bevat de gronden 

waarop het rust. 

Philipsburg, 8 februari 2021 

an Sint Maarten 

drs. E.B. Holiday 
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No. 2 

Landsverordening, van de 

houdende wijziging van de Landsverordening 

publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 

2019-nCoV 

ONTWERP 

IN NAAM VAN DE KONING! 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

In overweging genomen hebbende: 

- dat het noodzakelijk is de Landsverordening publieke gezondheid 

zodanig aan te passen dat de Regeling 2019-nCoV daarin wordt 

geincorporeerd, zodat de infectieziekte C veroorzaakt door het novel 

coronavirus 2019-nCoV wordt opgenomen in de lijst van infectieziekten 

behorend tot groep A; 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, 

vastgesteld de onderstaande landsverordening: 

Artikel I 

Artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Landsverordening publieke 
gezondheid komt te luiden: 

i. groep A: novel coronavirus 2019 nCov, Middle East respiratory 

syndrome coronavirus (MERSCoV), pokken, polio, severe acute 

respiratory syndrome (SARS), virale hemorragische koorts; 

Artikel II 

1 .  Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na 

de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin zij wordt 

geplaatst. 

2.  In afw ijking van het eerste lid treedt deze landsverordening: 

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, m a a r  niet eerder dan het in 

het eerste lid vermelde tijdstip; of, 

b .  niet in werking lndien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze 

landsverordening niet verenigbaar is met de Staatsregeling. 



Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het 

_Afkondigingsblad geplaatst. 

Gegeven te Philipsburg, 

De Gouverneur van Sint Maarten 

De Minister van Volksgezondheid, 

Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
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No. 3 

Landsverordening houdende wijziging van de 

Landsverordening publieke gezondheid tot 

incorporatie van de Regeling 2019-nCoV 

MEMORIE VAN TOEUCHTING 

Op 31 januari 2020 is de Regeling 2019-nCoV vastgesteld op basis van 

artikel 10, eerste en vijfde lid, van de Landsverordening publieke 

gezondheid en diezelfde dag in werking getreden. Door middel van die 

ministeri~le regeling is het novel coronavirus (2019-nCoV) vastgesteld 

als veroorzaker van een infectieziekte behorend tot groep A als 

bedoeld In de Landsverordening publieke gezondheid. Alle bepalingen 

van de Landsverordening publieke gezondheid die gelden voor 

infectieziekten behorende tot groep A zijn van toepassing verklaard op 

het novel coronavirus (2019-nCoV). 

Inmiddels is de tijdelijke benaming voor het novel coronavirus, 2019 

nCoV, vervangen door de definitieve benaming, namelijk het virus 

severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), 

veroorzaker van de infectieziekte coronavirus disease 2019 (COVID 

19). Deze benamingen zijn volgens internationale richtlijnen.1 

Op basis van artikel 10, vierde lid, van de Landsverordening publieke 

gezondheid wordt binnen een jaar na het tot stand komen van een 

regeling zoals de Regeling 2018-nCov een ontwerplandsverordening tot 

incorporatie van die ministeri~le regeling aan de Staten gezonden. Het 

voorliggende ontwerp van wijzigingslandsverordening is voor dit doel 

opgesteld. 

De Landsverordening publieke gezondheid is het wettelijke instrument 

voor de bestrljdlng van infectieziekten. De aanmerking van COVID-19 

als behorend tot groep A maakt het mogelijk om een aantal wettelijke 

mechanismen toe te kunnen passen. 

1 Namen van ziekten worden door de WHO officieel vastgesteld in de International 

Classification of Diseases (/CD). De naam COVID-19 is vastgesteld in navolging 

van richtlijnen ontwikkeld door de WHO en de World Organisation for Animal 

Helath (OIE) en de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FA0). 



De opname van het COVID-19 in groep A is in januari 2020 

geadviseerd door een door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (hierna: RIVM) bijeengeroepen groep van deskundigen die 

tezamen een Outbreak Management Team vormden. Het RIVM 

functioneert voor het Koninkrijk der Nederlanden als co~rdinatiepunt in 

de communicatie met de WHO. De redenen voor opname van COVID 

19 in groep A zijn als volgt. 

Ten eerste zijn daarmee diverse meldingsplichten voor deze 

infectieziekte geactiveerd. Als een geneeskundige in Sint Maarten bij 

een door hem onderzocht persoon een infectieziekte behorend tot 

groep A vermoedt of vaststelt, moet hij dit onverwijld melden aan de 

Dienst Collectieve Preventie (CPS). Indien het hoofd van een 

laboratorium op Sint Maarten de ziekteverwekker van COVID-19 

vaststelt, meldt deze dit ook onverwijld aan de Dienst Collectieve 

Preventie. 

Op verzoek van de minister verstrekt de behandelend geneeskundige 

van een persoon die naar het oordeel van de minister een gevaar 

oplevert voor de verspreiding van deze infectieziekte zo spoedig 

mogelijk aan de Dienst 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 

infectleziekte vast te stellen. 

Ten tweede is het daarmee mogelijk om de in de Landsverordening 

publieke gezondheid opgenomen maatregelen ter bestrijding van de 

infectieziekte toe te passen. Personen die lijden aan een infectieziekte 

die in groep A is opgenomen, kunnen warden 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 aan deze infectieziekte en daarom besmet zouden kunnen zijn, 

kunnen warden onderworpen aan (onvrijwillige) quarantaine onder 

medisch toezicht. 

Op moment van schrijven van deze toelichting is de uitbraak van 

COVID-19 door de WHO aangemerkt als een pandemie, daarmee 

duidend op de wereldwijde geografische verspreiding van het virus. De 

gevolgen van deze pandemie zijn ook op Sint Maarten duidelijk 

Per 1 1  maart  2020 
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zichtbaar, leidend tot diverse maatregelen ter bestrijding van de 

verdere verspreiding van COVID-19 en tot bescherming van de 

volksgezondheid en het zorgstelsel, waaronder het instellen van 

reisrestricties en de afkondiging van de uitzonderingstoestand per 5 

april 20203. Ook bovengenoemde maatregelen gericht op individuen 

zoals quarantaine en isolatie zijn noodzakelijk gebleken, waarbij in 

eerste instantie is ingezet op vrijwillige opvolging van de adviezen tot 

quarantaine en isolatie. 

Advisering 

Op 29 januari is de Raad voor de Volksgezondheid om een spoedadvies 
gevraagd ten aanzien van dit ontwerp van landsverordening. Omwille 

van de tijdige indiening van dit ontwerp bij de Staten, zoals 

voorgeschreven in de Landsverordening publieke gezondheid, is dit advies niet nader afgewacht. 

Artikelsgewijs toelichting. 

Artikel I Dit artikel regelt de incorporatie van de Regeling 2019-nCoV in de Landsverordening publieke gezondheid. 
Artikel II Dit artikel rf:Lgelt dy inwerkingtreding van het onderhavjge ontwerp van 

landsverordenin . 
<------ - . . . � De Minister van Volksgezond ei Sociale Ontwikkeling en Arb id 

3 AB 2020, no. 19. 
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Staten van Sint Maarten 
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$ 
Council of Advice 

Raad van Advies 

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Sint Maarten 
Drs. E.B. Holiday 
Falcon Drive # 3 
Harbour View 
Sint Maarten 

RvA no. SM/02-21-LV 

Strengthening Our Democracy 

Onderwerp: Ontwerp van Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening 
publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCov. 
Uw volgnummer: LV-21/0002. 

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 19 januari 2021 om het oordeel van 
de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling en 
vaststelling hiervan in de vergadering van de Raad d.d. 26 januari 2021, bericht 
de Raad u als volgt. 

De ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening 
publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCov strekt 
volgens de considerans ertoe de Landsverordening publieke gezondheid aan 
te passen door de Regeling 2019-nCov daarin te incorporeren, zodat de 
infectieziekte COVID-19, veroorzaakt door SARS-Co\V-2, voorheen bekend als 
het novel coronavirus 2019-nCov, wordt opgenomen in de lijst van 
infectieziekten behorend tot groep A. 

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van 
toelichting geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende 
opmerkingen. 

Algemene opmerkingen 

Voor het incorporeren van een nieuwe infectieziekte in de Landsverordening 
publieke gezondheid geldt op grand van artikel 10, vierde lid, van die 
landsverordening een termijn van een jaar. In dit geval is die termijn op 
31 januarl 2020 aangevangen. Dit is de datum waarop de Regeling 2019-nCoV 
is vastgesteld.1 De Raad constateert dat hij twee waken voor het verstrijken 
van voornoemde deadline wordt verzocht om met spoed te adviseren. Niet 
duidelijk is welke omstandigheden ertoe hebben geleid, dat het ontwerp niet 
binnen een redelljkere termijn kon worden voorgelegd., Met het oog op een 
zorgvuldige afwikkeling van adviesverzoeken acht de 

'AB 2020, no. 6. 
pit heeft mogelljk te maken met het In de memorle van toelichting aangehaalde adviesverzoek aan 
de Raad voor de Volksgezondheid welke kennelijk nog altljd nlet beschikbaar ls. 

RVA no. SM/02-21-LV 
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Council of Advice 

Raad van Advies 

Strengthening Our <Democracy 

Raad een dergelijke gang van zaken over het algemeen onwenselijk. De Raad 
vraagt hiermee rekening te houden. 

Inhoudelijke opmerkingen 

Artikel I 

i 
I 

De Secretaris plaatsvervangend Vice-voorzitter 

Ml 

bcc» 
•  Philips 

RVA no. SM/02-21-LV 
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Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de ontwerp 
landsverordening naar de Staten le zenden. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 26 januari 2021. 

De voorgestelde wijziging in Artikel I van het ontwerp maakt niet duidelijk hoe 

het te wijzigen onderdeel van artikel 1 van de Landsverordening publieke 
gezondheid eruit zal komen te zien. De Raad geeft in overweging om conform 
Aanwijzing 171 van de Aanwijzingen voor de regelgeving van Sint Maarten de 
gewijzigde tekst, zoals die zal komen te luiden, weer te geven. Voorbeeld: 

[Artikel 1 ,  eerste lid, onderdeel i, van de Landsverordening publieke 
gezondheid komt te luiden: 
i. groep A: COVID-19, Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS 
CoV), pokken, polio, severe acute respiratory syndrome (SARS), virale 
hemorragische koorts;] 

Conclusie 
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.8 ; Onderwerp: Nader rapport inzake het ontwerp van landsverordening, houdende wijziging van de 
s. Landsverordening publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCov 

·- 

Pinpsburg, FEB - 5  202[ 

Bijlagen: geen 

Ik heb de eer u hierbij, namens de ministerraad, aan te bieden het nader rapport ter reactie op het 
advies van de Raad van Advies d.d. 26 januari 2021 [LV-21/0002] betreffende het ontwerp van 
landsverordening, houdende wijziging van de Landsverordening publieke gezondheid tot 
incorporatie van de Regeling 2019-nCov. 

De Raad geeft ten aanzien van het ontwerp van landsverordening, in overweging het ontwerp naar 
de Staten te zenden. 

De regering heeft kennisgenomen van de Algemene Opmerking van de Raad over de 
onwenselijkheid van de late toezending van het ontwerp en de daarbij behorende memorie van 
toelichting naar de Raad voor advisering, gelet op de wettelijke termijn van een jaar voor indiening 
van het onderhavige ontwerp aan de Staten ter goedkeuring. De regering is volkomen eens met de 
Raad, dat deze gang van zaken over het algemeen onwenselijk is, en zal in de toekomst degelijk 
rekening hiermee houden. 

De regering heeft oak kennisgenomen van de Inhoudelijke opmerkingen van de Raad met 
betrekking artikel I van het ontwerp, in het bljzonder de verwijzing naar Aanwijzing 171 van de 
Aanwijzingen voor de regelgeving van Sint Maarten. De regering heeft de door de Raad 
voorgestelde wijziging van artikel 1, eerste lid, onderdeel I, van de Landsveror ening publieke 
gezondheid overgenomen, en voormeld artikel conform het voorstel van de ad aangepast. 

De Minister van 'olksgezondheid, 
Sociale O nt v "  {eling en Arbeid 

Bestuurskantoor· Soualuiga Road #1, Pond Island, Ore t Bay• Sint M� 
Phone: (+l 721) 542-2233 / 542-2535 · Fax: (+1 21) 542-4884· 



Staten van Sint Maarten 

Zittingsjaar 2020-2021-143 

No.4c 

Landsverordening, van de 

houdende wijziging van de Landsverordening 

publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 

2019-nCoV 

ONTWERP 

-z Afdeling Juridische 
(@ zaken & Wetgeving 

0 4  FEB 2021 

ONTWERP ZOALS 
INGEDIEND BIJ 

DE RAAD VAN ADVIES 

IN NAAM VAN DE KONING! 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

In overweging genomen hebbende: 

dat het noodzakelijk is de Landsverordening publieke gezondheid 

zodanlg aan te passen dat de Regeling 2019-nCoV daarin wordt 

geincorporeerd, zodat de lnfectieziekte COVID-19, veroorzaakt 

door SARS-CoV-2, voorheen bekend als het novel coronavirus 

2019-nCoV, wordt opgenomen in de lijst van infectieziekten 

behorend tot groep A; 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, 

vastgesteld de onderstaande landsverordening: 

Artikel I 

In artikel 1, onderdeel i, van de Landsverordening publieke gezondheid 
wordt in alfabetische volgorde ingevoegd: CVID-19,. 

Artikel II 

1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na 

de datum van uitgifte van het Atkondigingsblad waarin zij wordt 

geplaatst. 

2. In afwijking van het eerste lid treedt deze landsverordening: 

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, maar niet eerder dan het in 

het eerste lid vermelde tijdstip; of, 

b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze 

landsverordening niet verenlgbaar is met de Staatsregeling. 



Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het 

Afkondigingsblad geplaatst. 

Gegeven te Philipsburg, 

De Gouverneur van Sint Maarten 

De Minister van Volksgezondheid, 

Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

d.d. 

2 



De Landsverordening publieke gezondheid is het wettelijke instrument 

voor de bestrijding van infectieziekten. De aanmerking van COVID-19 

als behorend tot groep A maakt het mogelijk om een aantal wettelijke 

mechanismen toe te kunnen passen. 

De opname van het COVID-19 in groep A is In januari 2020 

geadviseerd door een door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (hierna: RIVM) bijeengeroepen groep van deskundigen die 

tezamen een Outbreak Management Team vormden. Het RIVM 

functioneert voor het Koninkrijk der Nederlanden als co~rdinatiepunt in 

de communicatle met de WHO. De redenen voor opname van COVID 

19 in groep A zijn als volgt. 

Ten eerste zijn daarmee diverse meldingsplichten voor deze 

infectieziekte geactiveerd. Als een geneeskundige in Sint Maarten bij 

een door hem onderzocht persoon een infectieziekte behorend tot 

groep A vermoedt of vaststelt, moet hij dit onverwijld melden aan de 

Dienst Coflectleve Preventie (CPS). Indien het hoofd van een 

laboratorium op Sint Maarten de ziekteverwekker van COVID-19 

vaststelt, meldt deze dit ook onverwijld aan de Dienst Collectieve 

Preventie. 

Op verzoek van de minister verstrekt de behandelend geneeskundige 

van een persoon die naar het oordeel van de minister een gevaar 

oplevert voor de verspreiding van deze infectieziekte zo spoedig 

mogelijk aan de Dienst 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 is het daarmee mogelijk om de in de Landsverordening 

publieke gezondheld opgenomen maatregelen ter bestrijding van de 

infectieziekte toe te passen. Personen die lijden aan een infectieziekte 

die 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 aan deze infectieziekte en daarom besmet zouden kunnen zijn, 

kunnen worden onderworpen aan (onvrijwillige) quarantaine onder 

medisch toezicht. 

2 



Op moment van schrijven van deze toelichting is de uitbraak van 

COVID-19 door de WHO aangemerkt als een pandemie, daarmee 

duidend op de wereldwijde geografische verspreiding van het virus. De 

gevolgen van deze pandemie zijn ook op Sint Maarten duidelijk 

zichtbaar, leidend tot diverse maatregelen ter bestrijding van de 

verdere versprelding van COVID-19 en tot bescherming van de 

volksgezondheld en het zorgstelsel, waaronder het instellen van 

reisrestricties en de afkondiging van de uitzonderingstoestand per 5 

april 2020. Ook bovengenoemde maatregelen gericht op individuen 

zoals quarantaine en isolatie zijn noodzakelijk gebleken, waarbij in 

eerste instantie is ingezet op vrijwillige opvolging van de adviezen tot 

quarantaine en isolatie. 

Advlsering 

Op 29 januari 2020 is de Raad voor de Volksgezondheid om een 

spoedadvies gevraagd ten aanzien van dit ontwerp van 

landsverordening. Omwille van de tijdige indiening van dit ontwerp bij 

de Staten, zoals voorgeschreven in de Landsverordening publieke 

gezondheid, is dit advies niet nader afgewacht. 

I 
�- -::i> 
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Sociale Di keling en Arbeid 

? per 11 maart 2020. 
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