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LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 24ste mei 2018 

strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de algemene bepalingen van de 

Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke 

ziekten1 op tuberculose 

 

____________ 

 

In naam van de Koning! 

______ 

 

De Gouverneur van Curaçao, 

 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat krachtens artikel 4, tweede lid, van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende 

bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten tijdelijk bij landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, de bepalingen van de eerdergenoemde verordening van toepassing kunnen 

worden verklaard op een niet in die verordening vermelde ziekte; 

 

dat het thans nodig is om de bepalingen van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende 

bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten tijdelijk van toepassing te verklaren op 

tuberculose; 

 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

 

Artikel 1 

 

De Algemene bepalingen, te weten de artikelen 1 tot en met 16bis van de Verordening van de 9de 

juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten worden tijdelijk van 

toepassing verklaard op de ziekte: tuberculose. 
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Artikel 2 

 

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

 

 

 

Willemstad, 24 mei 2018  
 L.A. GEORGE-WOUT 

  

   

De Minister van Gezondheid, 

Milieu en Natuur a.i., 

    E.P. RHUGGENAATH 

 

 

Uitgegeven de 24ste mei 2018 

De Minister van Algemene Zaken,      

        E.P. RHUGGENAATH 
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 

de 24ste mei 2018 strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de algemene 

bepalingen van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van 

besmettelijke ziekten2 op tuberculose 

 

Algemeen 

In de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke 

ziekten worden de besmettelijke ziekten waarop genoemde verordening van toepassing is 

limitatief opgesomd.  

Ingevolge artikel 4, tweede lid, van de bovengenoemde verordening kan bij landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, de bepalingen van die verordening tijdelijk van toepassing 

worden verklaard op andere besmettelijke ziekten.  In die verordening zijn tevens bepalingen 

opgenomen op basis waarvan maatregelen genomen kunnen worden teneinde de uitbreiding 

van de besmettelijke ziekten te voorkomen.  

De aanwijzing van tuberculose als besmettelijke ziekte is op de navolgende gronden 

noodzakelijk te achten:  

- er is op dit moment reeds sprake van één geval van open tuberculose; 

- dat dit reeds ernstige gevaar oplevert voor de openbare gezondheid; 

- dat het vooruitlopen op een structurele aanpassing van de wetgeving met betrekking tot 

infectieziektebestrijding derhalve noodzakelijk is ter bescherming van de publieke 

gezondheid op Curaçao maatregelen te treffen hieromtrent. 

 

Naast het nemen van juridische stappen, waaronder het vaststellen van dit landsbesluit, zal de 

regering ter bescherming van de openbare gezondheid een reeks van uiteenlopende maatregelen 

op verschillende terreinen dienen te treffen, te denken valt aan onder andere detectie op het 

niveau van points of entry, zorgsysteem, bescherming van gezondheidswerkers, transport, 

isolatie, behandeling en eventueel evacuatie en informatieverschaffing.  

 

De regering acht het noodzakelijk dat op zo kort mogelijke termijn afdoende maatregelen 

worden genomen ter bescherming van de volksgezondheid. Deze maatregelen en het ter 

uitvoering daarvan noodzakelijke instrumentarium dienen op een wettelijke bevoegdheid te 

berusten. De Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van 

besmettelijke ziekten, biedt deze wettelijke basis mede door de mogelijkheid in gevallen als de 

onderhavige om genoemde landsverordening van toepassing te verklaren op tuberculose. 

Omdat de procedure voor vaststelling van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 

tijd in beslag neemt, wordt voorgesteld om terugwerkende kracht aan dit landsbesluit te 

verlenen, opdat per direct de noodzakelijke maatregelen getroffen kunnen worden.  

 

De aandacht wordt erop gevestigd dat dit landsbesluit op grond van artikel 4, derde lid, van 

meergenoemde landsverordening niet langer geldig is dan gedurende twee jaren na zijn 

afkondiging, tenzij het voor die tijd door een landsverordening is bekrachtigd. 
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Financiële gevolgen 

Dit landsbesluit heeft geen financiële gevolgen voor het Land. Voor zover de aanduiding van 

tuberculose als besmettelijke ziekte leidt tot verhoogde inzet van mens of materieel, zal deze 

binnen de bestaande middelen van de begroting van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en 

Natuur budgetneutraal worden opgevangen. 

 

Advies Raad van Advies 

Op 22 mei 2018 heeft de Raad van Advies advies (zaaknummer 2018/019685) uitgebracht inzake 

het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot het tijdelijk van 

toepassing verklaren van de algemene bepalingen van de Verordening van de 9de juni 1921, 

houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten op tuberculose. In het ontwerp 

dat aan de Raad van Advies ter advisering is voorgelegd, werd in artikel 2 van het ontwerp aan 

het landsbesluit terugwerkende kracht verleend. De Raad stelt in haar advies dat het karakter 

van enkele van de bepalingen van de genoemde Verordening ertoe leidt dat die bepalingen niet 

zonder een wettelijk grondslag uitgevoerd kunnen worden. Ondergetekende onderkent dat 

bijvoorbeeld de isolatie van een persoon niet zonder wettelijk grondslag kan en heeft besloten 

om de bepaling waarin terugwerkende kracht wordt verleend aan het landsbesluit, uit het 

ontwerp te halen. 

 

 

 

De Minister van Gezondheid,  

Milieu en Natuur a.i., 

    E.P. RHUGGENAATH 

 

 

 

 

 


