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LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 29ste december 2022 

strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de Verordening van den 9den juni 

1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten, op het Mpox virus 

(Tijdelijk landsbesluit aanwijzing Mpox virus als besmettelijke ziekte) 

 

____________ 
 

In naam van de Koning! 

______ 
 

De Gouverneur van Curaçao, 

  

In overweging genomen hebbende: 

 

dat er sprake is van een uitbraak van het Mpox (apenpokken) virus, met verspreiding naar 

andere landen, met wereldwijd meer dan 1600 gevallen en met een toenemend aantal 

besmettingen wereldwijd; 

 

dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 23 juli 2022 deze uitbraak heeft afgekondigd 

als een Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)1; 

 

dat ter uitvoering van de International Health Regulations (2005) van de WHO het wenselijk is de 

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

ziekten2, bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, 

van die landsverordening, van toepassing te verklaren op het Mpox virus;  

 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel 1 

 

De Verordening van den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke 

ziekten, wordt tijdelijk van toepassing verklaard op het Mpox virus. 

                     
1 https://www.who.int/news/item/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr)-

emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox  
2 P.B. 1921, no. 66, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2011, 49. 
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Artikel 2 

 

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

 

Artikel 3 

 

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Tijdelijk landsbesluit aanwijzing Mpox virus als 

besmettelijke ziekte. 

 

 

 

Willemstad, 29 december 2022 

L.A. GEORGE-WOUT 

 

 

De Minister van Gezondheid, 

Milieu en Natuur,  

 D.M.E. PIETERSZ - JANGA 

 

 

Uitgegeven de 20ste januari 2023  

De Minister van Algemene Zaken a.i., 

S.A. VAN HEYDOORN 
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 

29ste december 2022 strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de Verordening van 

den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten, op het Mpox 

virus (Tijdelijk landsbesluit aanwijzing Mpox virus als besmettelijke ziekte) 

 

§1. Algemeen 

 

De Verordening van den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke 

ziekten3 (hierna: Verordening van 9 juni 1921), geeft regels teneinde de verspreiding van de bij 

of krachtens die landsverordening genoemde besmettelijke ziekten, te voorkomen.  

In artikel 4 van de Verordening van 9 juni 1921 worden de besmettelijke ziekten waarop die  

landsverordening van toepassing is, limitatief opgesomd.  

Ingevolge artikel 4, tweede lid, van de Verordening van 9 juni 1921 kunnen de regels van die 

landsverordening  bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tijdelijk van toepassing 

worden verklaard op andere besmettelijke ziekten dan die besmettelijke ziekten, genoemd in de 

Verordening van 9 juni 1921. Op 28 november 2022 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO) aangekondigd dat de naam van het virus “Monkeypox” vervangend wordt door 

“Mpox”. 

De aanwijzing van het Mpox virus als besmettelijke ziekte als bedoeld in de landsverordening, 

is op de navolgende gronden noodzakelijk:  

- er is op dit moment sprake van een aanhoudende uitbraak van het Mpox virus, met 

wereldwijd meer dan 1600 gevallen en verspreid over 75 landen, met een toenemend aantal 

besmettingen en een toenemend aantal landen met ziektegevallen; 

- het pokken virus dat nu in de Verordening van 9 juni 1921 is opgenomen, dateert van 

periodes voor de 18e eeuw, eigenlijk in de middeleeuwen. Terwijl het Mpox virus waar nu 

sprake van is, dateert van het jaar 1958. De pokken virus, genoemd in de Verordening van 9 

juni 1921 is niet hetzelfde als het Mpox virus; 

- de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 23 juli 2022 deze uitbraak aangemerkt als 

een Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) conform de International 

Health Regulations 2005(IHR); 

- de  WHO heeft daarbij aanbevelingen gegeven, inhoudende dat landen voorbereid dienen te 

zijn om het Mpox virus te detecteren, verder te onderzoeken, alsmede maatregelen te treffen 

ter bescherming van de volksgezondheid, waarbij speciale aandacht wordt gevraagd voor 

het voorkomen van stigmatisering en discriminatie van individuen en bevolkingsgroepen, 

met als uiteindelijke doel het voorkomen van lokale transmissie van mens op mens volgende 

op een eventuele introductie van het Mpox virus in een land. 

 

Om te voldoen aan de afspraken in het kader van de IHR zal de regering ter bescherming van de 

openbare gezondheid, naast het nemen van juridische stappen, waaronder het vaststellen van 

dit landsbesluit, maatregelen op verschillende terreinen dienen te treffen, te denken valt aan 

onder andere informatieverschaffing, zorgsysteem, isolatie en eventueel vaccinatie.  

 

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 

                     
3 P.B. 1921, no. 66, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2011, 49. 
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uitvoering daarvan noodzakelijke instrumentarium dienen op een wettelijke bevoegdheid te 

berusten.  

 

De Verordening van 9 juni 1921 biedt de wettelijke basis door de mogelijkheid om bij 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, de werking van de landsverordening (tijdelijk) 

uit te breiden naar andere ziekten dan die genoemd in artikel 4, eerste lid, van die 

landsverordening. Derhalve wordt gezien het vorenstaande het Mpox virus aangewezen als 

besmettelijke ziekte. 

 

Het zij opgemerkt dat dit landsbesluit op grond van artikel 4, derde lid, van Verordening van 9 

juni 1921 niet langer geldig is dan gedurende twee jaren na zijn afkondiging, tenzij het voor die 

tijd door een landsverordening is bekrachtigd. 

 

§2. Financiële gevolgen voor het Land 

Voor zover de aanduiding van het Mpox virus als besmettelijke ziekte leidt tot verhoogde inzet 

van mens of materieel, zullen de kosten die hiermee gemoeid zijn, binnen de bestaande middelen 

van de begroting van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur budgetneutraal worden 

opgevangen.  

 

§3. Advies Raad van Advies 

Op 2 december 2022 heeft de Raad van Advies advies (zaaknummer 2022/0228242 en 

2022/029421) uitgebracht inzake het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, 

strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de Verordening van den 9de juni 1921, 

houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten op het Mpox virus. Volgens de 

Raad van Advies is het noodzakelijk om de  Quarantaineverordening en de Verordening van 

den 9den  juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten te 

moderniseren dan wel in een nieuwe landsverordening samen te voegen. Ondergetekende geeft 

aan dat er een nieuwe Landsverordening publieke gezondheidszorg in de maak is. De 

wetstechnische en redactionele opmerkingen van de Raad van Advies zijn verwerkt in het 

onderhavige landsbesluit. 

 

 

 

De Minister van Gezondheid, 

Milieu en Natuur,  

 D.M.E. PIETERSZ - JANGA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


