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IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

DE WND. GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

 

-  dat de door de Wereldgezondheidsorganisatie aangenomen Internatio-

nale Gezondheidsregeling noodzaakt tot aanpassing van de nationale in-

fectieziektenbestrijdingsregelingen;  

-  dat de Landsverordening besmettelijke ziekten (AB 1992 no. GT 11) en 

de Quarantaineverordening (AB 1992 no. GT 7) zodanig verouderd zijn 

dat ze hiervoor geen adequaat kader bieden; 

-  dat het daardoor wenselijk is om de voornoemde regelingen te vervan-

gen door een nieuw wettelijk kader voor de bestrijding van infectieziekten 

en tot de toepassing van maatregelen ter voorkoming van de versprei-

ding van infectieziekten; 

 

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

steld de onderstaande landsverordening: 
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Hoofdstuk I 

 

Begripsbepalingen 

 

Artikel 1.1 

 

1. In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt 

verstaan onder: 

 besmetting :  de aanwezigheid van een bacterie 

of virus waarbij niet per definitie 

ziekteverschijnselen optreden of de 

aanwezigheid van een giftig agens 

op of in een gebouw, voorwerp of 

vervoermiddel, waardoor een 

volksgezondheidsrisico kan ont-

staan; 

 Directeur :  directeur van de Directie Volksge-

zondheid; 

 epidemie van een infectieziekte :  een sterke toename in korte tijd 

van het aantal nieuwe patiënten lij-

dend aan een infectieziekte beho-

rend tot groep A, B1, B2 of C, die 

groter is dan wat op grond van het 

normale verloop kan worden ver-

wacht; 

 gebouw :  elk bouwwerk dat een overdekt 

geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt, met uitzon-

dering van bouwwerken ten be-

hoeve van het belijden van gods-

dienst of levensovertuiging; 

 voorwerp :  tastbaar product, met inbegrip van 

waren, planten en dieren en met 

uitzondering van vervoermiddelen 
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en lijken als bedoeld in de Begra-

fenisverordening (AB 1999 no. GT 

6); 

 haven :  haven, niet zijnde een haven ex-

clusief in gebruik als jachthaven, 

inclusief de ankergebieden, lig-

plaatsen, kaden, steigers en, voor 

wat betreft zeehavens, aanvaar-

routes vanuit zee, alsmede alle 

zich in de nabijheid daarvan bevin-

dende bedrijven, opslagplaatsen 

en overige terreinen en gebouwen, 

die op grond van hun ligging, be-

stemming of gebruik moeten wor-

den geacht daartoe te behoren; 

 infectie : het binnendringen en de ontwikke-

ling of vermenigvuldiging van een 

infectueus agens in het lichaam 

van mensen, met of zonder ziekte-

verschijnselen, waardoor een 

volksgezondheidsrisico kan ont-

staan; 

 Internationale Gezondheidsregeling: de Internationale Gezondheidsre-

geling met Bijlagen (Trb. 2007, 34); 

 instelling  :  een instelling als bedoeld in artikel 

1 van de Landsverordening kwali-

teit in de gezondheidszorg (AB 

2014 no. 74); 

 Inspecteur : de in artikel 1 van de Landsveror-

dening kwaliteit in de gezond-

heidszorg bedoelde functionaris; 

 laboratorium :  een laboratorium waar van het 

menselijk lichaam afgescheiden of 

afgenomen stoffen worden onder-
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zocht ten behoeve van de diagnos-

tiek van infectieziekten; 

 luchthaven :  een terrein geheel of gedeeltelijk 

bestemd voor het opstijgen en het 

landen van luchtvaartuigen, met 

inbegrip van: 

 1°. de daarmee verband houden-

de bewegingen van luchtvaar-

tuigen op de grond; 

 2°. de afwikkeling van het in de 

aanhef en onder 1° bedoelde 

luchtverkeer, en 

 3°. bedrijfsmatige activiteiten die 

samenhangen met de afwikke-

lingen van het in de aanhef en 

onder 1° bedoelde luchtver-

keer; 

 medisch toezicht : medisch toezicht op een in quaran-

taine geplaatste persoon om te be-

zien of deze met een infectieziekte 

behorend tot groep A is geïnfec-

teerd en daarmee samenhangende 

ziekteverschijnselen ontwikkelt; 

 Minister :  minister, belast met de zorg voor 

de volksgezondheid; 

 Nationale IGR-Coördinatiepunt :  het Centrum Infectiebestrijding van 

het Rijksinstituut voor Volksge-

zondheid en Milieu in Nederland 

(National IHR Focal Point);  

 quarantaine :  verblijf van een persoon die moge-

lijk geïnfecteerd is met een infec-

tieziekte behorend tot groep A in 

een door de Minister aangewezen 

gebouw, schip of in een aantal 
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aangewezen ruimten daarbinnen, 

in verband met de bestrijding van 

de gevaren van die ziekte voor de 

volksgezondheid; 

 vector :   een insect of ander dier dat norma-

liter een infectueus agens met zich 

meevoert waardoor een volksge-

zondheidsrisico kan ontstaan, dan 

wel een plant of substantie waarin 

een infectueus agens normaliter 

leeft waardoor een volksgezond-

heidsrisico kan ontstaan; 

 vervoermiddel :  luchtvaartuig, schip, of wegvoer-

tuig; 

 vervoersexploitant :  een natuurlijke of rechtspersoon 

die verantwoordelijk is voor een 

schip of luchtvaartuig dat een in-

ternationale reis maakt waarbij ge-

bruik wordt gemaakt van een ha-

ven of luchthaven, of diens verte-

genwoordiger; 

 waar :  roerende zaken alsmede eet- en 

drinkwaar als bedoeld in artikel 1 

van de Warenverordening (AB 

1996 no. GT 12). 

2. Voor de toepassing van deze landsverordening worden de infectieziek-

ten als volgt onderverdeeld: 

 Groep A:  

 Cholera (Vibrio cholera) 

 Ebola 

 Pokken (Variola virus) 

 Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (Human Corona Virus) 

 Virale Acute Flaccid Paralysis (Poliovirus/ andere variaties) 

 Virale Hemorragische koorts. 
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 Groep B1:  

 Difterie (Corynebacterium diphtheriae) 

 Gele koorts (Yellow Fever Flaviviridae) 

 Humane infectie veroorzaakt voor een dierlijk Influenzavirus 

 Infectieuze Meningitis/ Encefalitis (bacterieel/ viraal) (Neisseria meningi-

tis/ andere variaties) 

 Pest (Yesenia Pestis) 

 Rabiës (Rhabdovirus) 

 Tuberculose (Mycobacterium tuberculosis complex). 

 

 Groep B2: 

 Bof (Paramyxovirus) 

 Guillain-Barré Syndroom 

 Hepatitis A 

 Invasieve Groep A Streptokokkeninfectie 

 Kinkhoest (Bordetella pertussis) 

 Lepra (Mycobacterium leprae) 

 Malaria (plasmodium falciparum, P.vivax, P.ovale, P. malariae) 

 Mazelen (Morbillivirus) 

 Paratyfus (Salmonella paratyphi) 

 Rubella (Togavirus) 

 Voedselinfectie en Voedselintoxicatie: 

 - Salmonella (Salmonella spp.) 

 - Shigella (Shigella spp.) 

 - Campylobacter (Campylobacter spp.) 

 - Clostridium perfringens 

 - Escherichia coli (alle varianten) 

 - Bacillus cereus 

 - Staphylococcus aureus 

 - Cryptosporidium (Cryptosporidium spp.) 

 - Giardia lamblia 

 - Virale gastro-enteritis (Rotavirus, Astrovirus, Calicivirus, Norovirus) 

 - Yersinia enterocolitica. 
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 Groep C: 

 Anthrax (Bacillus anthracis) 

 Botulisme (Clostridium botulinum) 

 Chikungunya (Chikungunya virus) 

 Chlamydia (Chlamydia trachomatis) 

 Dengue (Dengue virus) 

 ESBL-infecties (Extended spectrum Beta-Lactamase bacteria) (Klebsiel-

la / E. coli/ andere variaties) 

 Gonorroe (Neisseria gonorrhoeae) 

 HIV-infectie /AIDS (Humaan immunodeficiëntie virus) 

 Hepatitis B , C en Non-A, Non-B hepatitis (Hepatitis B , C en Non-A, 

Non-B) 

 Herpes Genitalis (Herpes virus) 

 Influenza (Influenza virus) 

 Invasieve Haemophilus influenza type B  

 Legionellose (Legionella pneumophilla) 

 Leptospirosis (Leptospira spp.) 

 Listeriosis (Listeria monocytogenes) 

 MRSA-infectie (Methycilline Resistance Staphylococcus aureus) 

 Streptococcus pneumoniae 

 Syfilis (Treponema pallidum) 

 Tetanus (Clostridium tetani) 

 Varicella (Herpes zoster) 

 Vlektyfus (Rickettsia) 

 West-Nile virus  

 Zika virus 

 Ziekte van Chagas (Trypanozoma cruzi) 

 Ziekte van Creutzfeld-Jacob (Prion). 
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Hoofdstuk II 

 

Infectieziektebestrijding 

 

Artikel 2.1 

 

1. De Minister draagt zorg voor de uitvoering van de algemene infectieziek-

tebestrijding, waartoe in ieder geval behoort: 

 a. het nemen van algemene preventieve maatregelen op dit gebied, 

waaronder: 

  1°. het doorlopend verzamelen, analyseren en toepassen van epi-

demiologische gegevens over infectieziekten; 

 2°. het op grond van de gegevens, bedoeld onder 1°, inventarise-

ren van relevante trends en risico's onder de bevolking of speci-

fieke groepen, alsmede het anticiperen daarop; 

 b. de algemene voorbereiding van maatregelen ter bestrijding van een 

epidemie van een infectieziekte, waaronder in ieder geval de voor-

bereiding op een epidemie van een infectieziekte behorende tot 

groep A en een epidemie van een nieuw subtype humaan influenza-

virus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat; 

 c. het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoe-

ningen, inclusief bron- en contactopsporing; 

 d. bron- en contactopsporing bij meldingen als bedoeld in de artikelen 

3.4, 3.5, 3.7 en 3.8; 

 e. het bevorderen van de samenwerking van personen en organisa-

ties, die een rol spelen bij de bestrijding van infectieziekten. 

2. De Directeur geeft leiding aan de bestrijding van een epidemie van een 

infectieziekte, alsook de directe voorbereiding daarop. 

3. In een situatie als bedoeld in het tweede lid kan de Minister de Directeur 

opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen, waaronder begrepen het 

toepassen van de maatregelen, bedoeld in hoofdstuk III. 

4. Bij regeling van de Minister kunnen regels worden gesteld over de uit-

voering van het eerste lid.  
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Artikel 2.2 

 

1. In afwijking van artikel 1, tweede lid, geeft de Minister leiding aan de be-

strijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot: 

 a. groep A, of een directe dreiging daarvan; 

 b. tot groep B1 of B2. 

2. De Minister kan de Directeur opdragen om, ter uitvoering van de aanbe-

velingen, bedoeld in de artikelen 15 en 16 van de Internationale Ge-

zondheidsregeling, toepassing te geven aan de maatregelen, bedoeld in 

de artikelen 3.28, 3.31, 3.33 en 3.34. 

3. Voordat toepassing wordt gegeven aan het eerste of tweede lid, voert de 

Minister een bestuurlijk afstemmingsoverleg waarbij Nederland, Curaçao 

en Sint Maarten worden betrokken. 

 

Artikel 2.3 

 

Ter uitvoering van artikel 2.2, eerste lid, past de Minister de maatregelen toe 

die nodig zijn, indien het gaat om de voorbereiding op de bestrijding van in-

fectieziekten behorende tot groep A, of een nieuw subtype humaan influen-

zavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat. 

 

Artikel 2.4 

 

1. Indien ten behoeve van de bestrijding van een infectieziekte behorend 

tot groep A prioriteiten moeten worden gesteld voor de verdeling van 

vaccins en therapeutische farmaproducten, in verband met de beperkte 

beschikbaarheid van deze middelen, bepaalt de Minister in overeen-

stemming met de minister, belast met algemene zaken, hoe deze verde-

ling plaatsvindt. 

2. De Minister stelt de Staten onverwijld op de hoogte van dit besluit. 
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Hoofdstuk III 

 

Bijzondere bepalingen infectieziektebestrijding 

 

§ 1. Algemeen 

 

Artikel 3.1 

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de hoofdstukken IV en V wordt on-

der de geneeskundige verstaan de door de Minister aangewezen genees-

kundige die belast is met de infectieziektebestrijding. 

 

Artikel 3.2 

 

Voordat de Minister een maatregel als bedoeld in de artikelen 3.13, 3.17, 

3.27, 3.28, 3.32, 3.33 en 3.34 neemt of intrekt, vraagt deze om advies aan de 

geneeskundige. 

 

Artikel 3.3 

 

1. Indien het belang van de volksgezondheid dat vordert, kan bij minis-

teriële regeling een infectieziekte, niet behorend tot groep A, B1, B2 of C, 

dan wel een ziektebeeld met een volgens de stand van de wetenschap 

onbekende oorzaak, waarbij een gegrond vermoeden bestaat van be-

smettelijkheid en ernstig gevaar voor de volksgezondheid, worden aan-

gemerkt als behorend tot groep A, B1 of B2. 

2. Indien het belang van de volksgezondheid dat vordert, kan bij minis-

teriële regeling een infectieziekte behorend tot groep B1 worden aange-

merkt als behorend tot groep A, een infectieziekte behorend tot groep B2 

worden aangemerkt als behorend tot groep A of B1, of een infectieziekte 

behorend tot groep C worden aangemerkt als behorend tot groep A, B1 

of B2. 

3. In de ministeriële regeling, bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt be-

paald welke bepalingen van deze landsverordening, die gelden voor de 
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infectieziekten behorende tot de desbetreffende groep, in dat geval van 

toepassing zijn. 

4. Na het tot stand komen van een krachtens het eerste of tweede lid vast-

gestelde ministeriële regeling wordt binnen acht weken een ontwerp van 

een landsverordening tot incorporatie van die regeling aan de Staten ge-

zonden.  

5.   Indien de ontwerp-landsverordening tot incorporatie van de ministeriële 

regeling: 

 a.   niet binnen de in het vierde lid opgenomen termijn bij de Staten is 

ingediend, vervalt de in het eerste of tweede lid bedoelde ministeri-

ele regeling van rechtswege met ingang van de eerste dag na afloop 

van die termijn; 

 b.  niet wordt goedgekeurd, vervalt de in het eerste of tweede lid be-

doelde ministeriële regeling van rechtswege met ingang van de eer-

ste dag na het daartoe strekkende besluit van de Staten; 

 c.  wordt ingetrokken, vervalt de in het eerste of tweede lid bedoelde 

ministeriële regeling van rechtswege met ingang van de eerste dag 

nadat de Staten het bericht van intrekking hebben ontvangen. 

6. Indien naar het oordeel van de Minister een onverwijlde voorziening 

noodzakelijk is, kan de Minister bepalen dat een op grond van het eerste 

of tweede lid vastgestelde ministeriële regeling onmiddellijk na bekend-

making in werking treedt. In dat geval kan de Minister deze regeling, in 

afwijking van artikel 3, eerste lid, onderdeel e, van de Landsverordening 

bekendmaking en inwerkingtreding (AB 1992 no. GT 2), op andere dan 

de daar genoemde wijze bekend maken. 

 

§ 2.  Melding 

 

Artikel 3.4 

 

1. De arts die bij een door hem onderzocht persoon een ziektebeeld ver-

moedt dan wel vaststelt met een volgens de stand van de wetenschap 

onbekende oorzaak, waarbij een gegrond vermoeden bestaat van be-
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smettelijkheid en ernstig gevaar voor de volksgezondheid, meldt dit on-

verwijld aan de geneeskundige. 

2. De arts die vaststelt dat een lijk is besmet met een infectueus of giftig 

agens of een infectueuze of giftige stof waardoor een ernstig gevaar voor 

de volksgezondheid kan ontstaan, meldt dit onverwijld aan de genees-

kundige. 

3. De arts die een voor zijn praktijk ongewoon aantal gevallen vaststelt van 

een infectieziekte, niet behorend tot groep A, B1, B2 of C, die een ge-

vaar vormt voor de volksgezondheid, meldt dit binnen vierentwintig uur 

aan de geneeskundige. 

 

Artikel 3.5 

 

1. De arts die bij een door hem onderzocht persoon een infectieziekte be-

horend tot groep A vermoedt of vaststelt, meldt dit onverwijld aan de ge-

neeskundige. 

2. De arts die bij een door hem onderzocht persoon een infectieziekte be-

horend tot groep B1, B2 of C vaststelt, dan wel een vermoeden heeft dat 

deze persoon lijdt aan difterie, een humane infectie veroorzaakt door een 

dierlijk influenzavirus of rabiës, meldt dit binnen vierentwintig uur aan de 

geneeskundige. 

3. De arts die gegronde redenen heeft om bij een persoon een infectieziek-

te behorend tot groep B1 of B2 te vermoeden, meldt dit binnen vieren-

twintig uur aan de geneeskundige, indien die persoon weigert het onder-

zoek te ondergaan dat noodzakelijk is ter vaststelling van die ziekte en 

daardoor ernstig gevaar voor de volksgezondheid door de verspreiding 

van die infectieziekte kan ontstaan. 

4. In afwijking van het tweede lid geldt voor de hieronder vermelde infectie-

ziekten het volgende: 

 a. de arts die bij een door hem onderzocht persoon hepatitis B vast-

stelt, meldt de vaststelling van chronisch dragerschap alleen als de 

infectie voor de eerste keer wordt vastgesteld; 

 b. de arts die bij een door hem onderzocht persoon hepatitis C vast-

stelt, meldt alleen de vaststelling van een recente infectie; 
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 c. de arts die bij een door hem onderzocht persoon MRSA-infectie 

vaststelt, meldt alleen de vaststelling van een cluster van een 

MRSA-infectie veroorzaakt door een bron buiten een zorginstelling; 

 d. de arts die bij een door hem onderzocht persoon pneumokokken-

ziekte vaststelt, meldt alleen de vaststelling bij kinderen in de leeftijd 

tot en met 5 jaar. 

 

Artikel 3.6 

 

1. De melding, bedoeld in de artikelen 3.4, eerste lid, en 3.5, bevat de vol-

gende gegevens: 

 a. de naam, het adres, het geslacht, de geboortedatum, het nummer 

van een geldig identiteitsdocument, de eventuele reisgeschiedenis 

en de verblijfplaats van de betrokken persoon, 

 b. de infectieziekte dan wel een beschrijving van het ziektebeeld, de 

eerste ziektedag, de vaccinatietoestand, het gebruik van chemopro-

fylaxe, de vermoedelijke infectiebron, de datum van vermoeden of 

vaststelling van infectie, de wijze van vaststelling van die infectie-

ziekte, andere voor het onderzoek relevante epidemiologische ge-

gevens, en 

 c. indien nodig, of de betrokken persoon dan wel een persoon in zijn 

directe omgeving beroeps- of bedrijfsmatig betrokken is bij de be-

handeling van eet- of drinkwaren of bij de behandeling, verpleging of 

verzorging van andere personen. 

2. De melding, bedoeld in artikel 3.4, tweede lid, bevat gegevens over de 

aard van het infectueuze of giftig agens of de infectueuze of giftige stof 

en de plaats waar het lijk zich bevindt. 

3. De melding, bedoeld in artikel 3.4, derde lid, bevat gegevens over de in-

fectieziekte, het geslacht, de geboortedatum, het adres en de nationali-

teit van de betrokken personen. 

4. De arts verstrekt aan de geneeskundige uitsluitend andere medische 

gegevens over de betrokken persoon, indien: 

 a. de Minister hierom verzoekt krachtens artikel 3.12, of 

 b. de betrokken persoon daarvoor toestemming geeft. 
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5. De gegevensverwerking bij de meldingen, bedoeld in de artikelen 3.4 en 

3.5, wordt beveiligd opdat alleen degenen die bij of krachtens deze 

landsverordening gerechtigd zijn tot inzage, hiervan kennis kunnen ne-

men. 

 

Artikel 3.7 

 

1. De arts die een onderzoek bij een laboratorium aanvraagt, stuurt met de 

aanvraag mee de naam, de geboortedatum en het nummer van een gel-

dig identiteitsdocument van de betrokken persoon. 

2. Onverminderd artikel 3.5 meldt het hoofd van het laboratorium de vast-

stelling van een verwekker van een infectieziekte behorend tot groep A, 

B1, B2 of C aan de geneeskundige. 

 3. De melding bevat de naam van de arts, de naam, het adres, de geboor-

tedatum en het nummer van een geldig identiteitsdocument van de be-

trokken persoon, alsmede de klinische diagnose van het verzoek. 

4. Het hoofd van het laboratorium zorgt op verzoek van de geneeskundige 

ervoor dat nader onderzoek wordt gedaan naar de ziekteverwekker en 

dat de geneeskundige van het resultaat op de hoogte wordt gesteld. 

5. Voor de meldingsplicht, bedoeld in het tweede lid, gelden de volgende 

termijnen: 

 a. de vaststelling van een verwekker van een infectieziekte behorend 

tot groep A wordt onverwijld gemeld aan de geneeskundige; 

 b. de vaststelling van een verwekker van een infectieziekte behorend 

tot groep B1 wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 

vierentwintig uur, gemeld aan de geneeskundige; 

 c. de vaststelling van een verwekker van een infectieziekte behorend 

tot groep B2 of C wordt binnen de normale werktijden van de ge-

neeskundige zo spoedig mogelijk aan deze gemeld. 

6. De gegevensverwerking bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, en de 

melding, wordt beveiligd opdat alleen degenen die bij of krachtens deze 

landsverordening gerechtigd zijn tot inzage, hiervan kennis kunnen ne-

men. 

 



Pagina 16        Afkondigingsblad van Aruba 2019 no. 27 
_____________________________________________________________ 
 
Artikel 3.8 

 

Het hoofd van een zorginstelling waar voor infectieziekten kwetsbare popula-

ties verblijven of samenkomen voor een of meer dagdelen per etmaal, stelt 

de geneeskundige op de hoogte van het optreden van een ongewoon aantal 

zieken met maag- en darmaandoeningen, respiratoire aandoeningen, huid-

aandoeningen, geelzucht of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk 

infectueuze aard in de desbetreffende populatie of bij het begeleidend of ver-

zorgend personeel. 

 

Artikel 3.9 

 

1. De geneeskundige geeft de ontvangst van een melding als bedoeld in de 

artikelen 3.4, 3.5 en 3.8 onverwijld door aan de Minister. 

2. De geneeskundige verstrekt de Minister de gegevens, bedoeld in artikel 

3.6, eerste, tweede en derde lid, die deze nodig heeft voor de uitoefening 

van de hem bij deze landsverordening toegekende bevoegdheden. 

 

Artikel 3.10 

 

1. De geneeskundige geeft de ontvangst van een melding als bedoeld in de 

artikelen 3.4, eerste en tweede lid, en 3.5, eerste lid, onverwijld door aan 

de Inspecteur en het Nationale IGR-Coördinatiepunt. 

2. De geneeskundige geeft de ontvangst van een melding als bedoeld in de 

artikelen 3.4, derde lid, en 3.5, tweede en derde lid, binnen vierentwintig 

uur door aan de Inspecteur en het Nationale IGR-Coördinatiepunt. 

3. De geneeskundige verstrekt bij een melding als bedoeld in de artikelen 

3.4, eerste lid, en 3.5 de volgende gegevens: 

 a. de infectieziekte dan wel een beschrijving van het ziektebeeld, de 

eerste ziektedag, de vaccinatietoestand, het gebruik van chemopro-

fylaxe, eventuele ziekenhuisopname, de vermoedelijke infectiebron, 

zonodig met inbegrip van de daaruit voortkomende gevallen, de da-

tum van vermoeden of vaststelling van infectie, 
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 b. het geslacht, de geboortemaand, het geboortejaar, indien van toe-

passing de reisgeschiedenis, en de woonplaats van de betrokken 

persoon, en 

 c. de uitslag van het nader onderzoek, bedoeld in artikel 3.7, vijfde lid. 

4. De geneeskundige verstrekt bij een melding als bedoeld in artikel 3.4, 

tweede lid, gegevens over de aard van het infectueuze of giftig agens of 

de infectueuze of giftige stof en de plaats waar het lijk zich bevindt. 

5. De geneeskundige verstrekt bij een melding als bedoeld in artikel 3.4, 

derde lid, gegevens over de infectieziekte, het geslacht, de geboorteda-

tum en de nationaliteit van de betrokken personen, alsmede welke arts 

de melding heeft gedaan. 

 

Artikel 3.11 

 

1. De geneeskundige neemt de persoonsgegevens, die ingevolge de arti-

kelen 3.6, 3.7 en 3.12 zijn verkregen, op in een door hem gehouden re-

gistratie. 

2. De geneeskundige bewaart deze gegevens ten hoogste tien jaar. 

 

§ 3.  Maatregelen gericht op het individu 

 

Artikel 3.12 

 

Op verzoek van de Minister verstrekt de behandelende arts van een persoon 

die naar het oordeel van de Minister een gevaar oplevert voor de overbren-

ging van een infectieziekte behorend tot groep A, B1 of B2 aan de genees-

kundige zo spoedig mogelijk de hem bekende nadere medische en epidemio-

logische gegevens die noodzakelijk zijn om de aard en de omvang van het 

gevaar van verspreiding van de infectieziekte vast te stellen. 

 

Artikel 3.13 

 

1. De Minister kan een persoon onverwijld ter isolatie in een instelling doen 

opnemen, indien: 
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 a. de betrokkene lijdt aan een infectieziekte behorend tot groep A of 

B1, dan wel de Minister gegronde redenen heeft om aan te nemen 

dat de betrokkene lijdt aan een infectieziekte behorend tot de groep 

A, dan wel ten aanzien van de betrokkene de melding ingevolge ar-

tikel 3.5, derde lid, heeft plaatsgevonden; 

 b. ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat door verspreiding 

van die infectieziekte; 

 c. dit gevaar niet op andere wijze effectief kan worden afgewend, en 

 d. de betrokkene niet tot opneming ter isolatie bereid is. 

2. De Minister kan een ter isolatie opgenomen persoon door een arts doen 

onderzoeken indien: 

 a. ten gevolge van de infectieziekte onmiddellijk gevaar dreigt voor de 

gezondheid van derden, 

 b. de aard en de omvang van dit gevaar niet op andere wijze dan door 

onderzoek kunnen worden vastgesteld, 

 c. de uitkomst van het onderzoek noodzakelijk is om dit gevaar effec-

tief te kunnen afwenden, en 

 d. de betrokkene niet bereid is het onderzoek te ondergaan. 

3. De Minister kan een ter isolatie opgenomen persoon door een arts in het 

lichaam doen onderzoeken, indien één of meer van de omstandigheden, 

bedoeld in het derde lid, zich voordoen en de rechter daartoe een mach-

tiging heeft verleend. 

4. Het onderzoek, bedoeld in het derde en vierde lid, omvat niet meer dan 

nodig is ter afwending van het gevaar voor derden. 

 



Pagina 19        Afkondigingsblad van Aruba 2019 no. 27 
_____________________________________________________________ 
 
Artikel 3.14 

 

1. De Minister doet de beschikking tot opneming ter isolatie aan de betrok-

kene uitreiken. 

2. In de beschikking geeft de Minister aan in welke instelling de opneming 

ter isolatie ten uitvoer wordt gelegd. 

3. Na uitreiking van de beschikking voorziet de Minister in bijstand van de 

betrokkene door een advocaat, tenzij de betrokkene daartegen beden-

kingen heeft. 

4. Wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het gevaar, be-

doeld in artikel 3.13, eerste lid, onderdeel b, is geweken of op minder in-

grijpende wijze kan worden afgewend, heft de Minister de opneming ter 

isolatie onverwijld op. 

 

Artikel 3.15 

 

1. De Minister doet de beschikking tot het onderzoek, bedoeld in artikel 

3.13, derde lid, aan de betrokkene uitreiken. 

2. In zijn beschikking geeft de Minister aan waaruit het onderzoek bestaat, 

welke arts het onderzoek verricht en binnen welke termijn het onderzoek 

plaatsvindt. 

 

Artikel 3.16 

 

1. De opneming ter isolatie wordt ten uitvoer gelegd in een gesloten ruimte 

van een door de Minister aangewezen instelling. 

2. De instelling neemt de betrokkene onverwijld op. 

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen voorschriften 

worden gesteld ten aanzien van de opneming ter isolatie en het onder-

zoek. 

4. De Minister is bevoegd tot het toepassen van bestuursdwang ter hand-

having van het eerste, tweede en derde lid, indien de omstandigheden 

onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk maken. 
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Artikel 3.17 

 

1. De Minister kan een persoon onverwijld doen onderwerpen aan de maat-

regel van quarantaine om de verspreiding van infectieziekten behorend 

tot groep A tegen te gaan, indien: 

 a. er redenen zijn om aan te nemen dat die persoon recentelijk een 

dusdanig contact met een lijder of een vermoedelijke lijder aan een 

infectieziekte behorend tot groep A heeft gehad, dat deze persoon 

mogelijk met dezelfde ziekte is geïnfecteerd, 

 b. ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat door verspreiding 

van die infectieziekte, en 

 c. die persoon niet tot vrijwillige onderwerping aan die maatregel be-

reid is. 

2. De Minister kan toestaan dat de quarantaine onder zonodig te stellen 

voorwaarden plaatsvindt in de woning van de af te zonderen persoon. 

3. Tijdens de quarantaine wordt medisch toezicht uitgeoefend onder medi-

sche verantwoordelijkheid van de geneeskundige. De quarantaine en het 

medisch toezicht vinden plaats onder zodanige omstandigheden en ge-

durende een zodanige periode als noodzakelijk is om het gevaar, be-

doeld in het eerste lid, onderdeel b, af te wenden. 

4. Zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit gevaar is geweken 

of op minder ingrijpende wijze kan worden afgewend, heft de Minister de 

maatregel onverwijld op. 

5. Artikel 3.13, tweede en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 3.18 

 

1. De Minister doet de beschikking tot onderwerping aan de maatregel van 

quarantaine aan de betrokkene uitreiken. 

2. In de beschikking geeft de Minister aan: 

 a.  hoe en waar de maatregel ten uitvoer wordt gelegd, 

 b.  waarop bij het medisch toezicht in ieder geval wordt gelet, en 

 c.  aan welke regels betrokkene zich heeft te houden. 
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3. Na uitreiking van de beschikking voorziet de Minister in bijstand van de 

betrokkene door een advocaat, tenzij de betrokkene daartegen beden-

kingen heeft. 

 

Artikel 3.19 

 

1. De Minister kan een persoon die gevaar oplevert voor de verspreiding 

van een infectieziekte behorend tot groep A, B1, B2 of C het verbod op-

leggen om beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden te verrichten, die 

een ernstig risico inhouden voor de verspreiding van die infectieziekte. 

2. Voordat de maatregel wordt genomen, hoort de Minister de werkgever 

van de betrokkene, tenzij betrokkene hiertegen bezwaar maakt. 

3. De Minister heft de maatregel op als het gevaar is geweken of op minder 

ingrijpende wijze kan worden afgewend. 

 

§ 4. Rechterlijke toetsing maatregelen tot isolatie, medisch onderzoek en 

quarantaine 

 

Artikel 3.20 

 

1. De Minister stelt de officier van justitie terstond op de hoogte van de be-

schikking tot opneming ter isolatie, bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, van 

de beschikking tot het onderzoek, bedoeld in artikel 3.13, derde lid, en 

van de beschikking een persoon te onderwerpen aan de maatregel van 

quarantaine, bedoeld in artikel 3.17. 

2. Zo spoedig mogelijk nadat de beschikking is gegeven, maar in elk geval 

niet later dan de volgende dag, zendt de Minister de officier van justitie 

een afschrift van de beschikking. 

3. Ingeval van een beschikking tot opneming ter isolatie als bedoeld in arti-

kel 3.13, eerste lid, van een beschikking tot het onderzoek als bedoeld in 

artikel 3.13, derde lid, en van een beschikking een persoon te onderwer-

pen aan de maatregel van quarantaine als bedoeld in artikel 3.17, is het 

gerecht in eerste aanleg bevoegd. 
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Artikel 3.21 

 

1. Indien de officier van justitie van oordeel is dat aan de voorwaarden voor 

de opneming ter isolatie, bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, het onder-

zoek, bedoeld in artikel 3.13, derde lid, of de maatregel van quarantaine, 

bedoeld in artikel 3.17, is voldaan, doet hij uiterlijk op de dag na de da-

tum van ontvangst van de beschikking een verzoek tot een machtiging 

tot voortzetting van de isolatie, de quarantaine of tot het onderzoek. 

2. De officier van justitie deelt aan de betrokkene, de Minister en in voor-

komend geval de instelling, schriftelijk mede dat hij het verzoek heeft ge-

daan of dat hij heeft besloten om geen verzoek te doen. 

3. Het besluit geen verzoek te doen neemt de officier van justitie niet dan 

nadat hij het advies van de Inspecteur heeft ingewonnen. 

4. Met het besluit geen verzoek te doen, vervalt de beschikking tot opne-

ming ter isolatie, bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, de beschikking tot het 

onderzoek, bedoeld in artikel 3.13, derde lid, of de beschikking een per-

soon te onderwerpen aan de maatregel van quarantaine, bedoeld in arti-

kel 3.17, van rechtswege. 

 

Artikel 3.22 

 

1. Voordat op het verzoek van de officier van justitie wordt besloten, hoort 

de rechter degene ten aanzien van wie de maatregel is gevorderd. 

2. De rechter hoort de betrokkene op zijn verblijfplaats. 

3. De rechter kan zich laten voorlichten, getuigen en deskundigen oproe-

pen en onderzoek door deskundigen bevelen. 

4. De rechter stelt de raadsman in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar 

te maken. 

5. De rechter beslist binnen drie dagen, te rekenen vanaf de dag na die van 

het instellen van de vordering. 

6. Tegen de beschikking staat geen voorziening open. 
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Artikel 3.23 

 

1. De ter isolatie opgenomen persoon of de in quarantaine geplaatste per-

soon kan de rechter verzoeken de maatregel op te heffen. 

2. Artikel 3.22, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepas-

sing. 

3. De rechter kan het verzoek zonder toepassing van artikel 3.22 afwijzen, 

indien geen nieuwe feiten of omstandigheden worden aangevoerd. 

 

Artikel 3.24 

 

1. Degene ten aanzien van wie een beschikking tot opneming ter isolatie 

als bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, tot onderzoek als bedoeld in artikel 

3.13, tweede of derde lid, of tot onderwerping aan een maatregel van 

quarantaine als bedoeld in artikel 3.17 is genomen, kan de rechter bij 

een zelfstandig verzoek bij een verweerschrift als bedoeld in artikel 

429h, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Aruba (AB 2005 no. 34), of bij een desbetreffend verzoekschrift ter gele-

genheid van het verhoor van de betrokkene, dan wel, indien de officier 

van justitie geen verzoek als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, doet, bij 

een afzonderlijk verzoekschrift, verzoeken een naar billijkheid vast te 

stellen schadevergoeding toe te kennen op de grond dat de beschikking 

van de Minister onrechtmatig was. 

2. Indien het verzoek wordt ingediend bij verzoekschrift ter gelegenheid van 

het verhoor van betrokkene is artikel 429h, vierde lid, van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba van overeenkomstige toe-

passing. 

 

Artikel 3.25 

 

1. Indien degene ten aanzien van wie een beschikking is genomen tot op-

neming ter isolatie als bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, tot onderzoek 

als bedoeld in artikel 3.13, tweede of derde lid, of tot onderwerping aan 

een maatregel van quarantaine als bedoeld in artikel 3.17, nadeel heeft 
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geleden doordat de rechter of de officier van justitie een van de bepa-

lingen uit deze paragraaf niet in acht heeft genomen, kent de rechter de-

ze op diens verzoek een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding 

toe ten laste van het Land. 

2. Het verzoek kan worden ingediend als een zelfstandig verzoek bij het 

verweerschrift, bedoeld in artikel 429h, vierde lid, van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba, of bij een desbetreffend ver-

zoekschrift ter gelegenheid van het verhoor van betrokkene, dan wel bij 

een afzonderlijk verzoekschrift, binnen drie maanden te rekenen vanaf 

de dag waarop betrokkene redelijkerwijs bekend kon zijn met de schen-

ding van het voorschrift waarop zijn verzoek betrekking heeft. 

3. Indien het verzoek wordt ingediend bij verzoekschrift ter gelegenheid van 

het verhoor van betrokkene is artikel 429h, vierde lid, van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba van overeenkomstige toe-

passing. 

 

Artikel 3.26 

 

De Algemene termijnenverordening (AB 1991 no. 107) is van toepassing op 

de termijnen gesteld in de artikelen 3.20, tweede lid, 3.21, eerste lid, en 3.22, 

vijfde lid. 

 

§ 5.  Maatregelen gericht op gebouwen, voorwerpen, vervoermiddelen en op 

stoffelijke overschotten  

 

Artikel 3.27 

 

1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat van een besmetting kan de 

Minister gebouwen, vervoermiddelen, verplaatsbare voorzieningen en 

voorwerpen controleren op de aanwezigheid van een besmetting, zono-

dig door het nemen van monsters. 

2. In het geval van een besmetting kan de Minister: 

 a. voorschriften van technisch-hygiënische aard geven, 
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 b. gebouwen, vervoermiddelen, verplaatsbare voorzieningen of voor-

werpen ontsmetten, met inbegrip van de vernietiging van vectoren. 

3. In het geval van een besmetting waarbij ernstig gevaar dreigt voor de 

volksgezondheid, kan de Minister: 

 a. gebouwen of terreinen dan wel gedeelten daarvan sluiten, 

 b. een verbod uitvaardigen tot het gebruik maken of betreden van ver-

voermiddelen of verplaatsbare voorzieningen, 

 c. voorwerpen vernietigen. 

4. Ingeval er een gegrond vermoeden bestaat van besmetting van voor-

werpen kan de Minister het brengen op het grondgebied van Aruba van 

deze voorwerpen verbieden, dan wel verbieden indien niet wordt voldaan 

aan bij beschikking op te leggen voorschriften. 

5. De Minister heft de maatregel op als het gevaar is geweken. 

 

Artikel 3.28 

 

1. Indien een lijk als bedoeld in de Begrafenisverordening is besmet met 

een infectueus of giftig agens of een infectueuze of giftige stof, of een 

gegrond vermoeden daarvoor bestaat, waardoor een ernstig gevaar voor 

de volksgezondheid kan ontstaan, kan de Minister maatregelen treffen 

om dit gevaar af te wenden. 

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, bestaan uit het afnemen van 

bloed of andere vloeistoffen, het isoleren en het verbranden van li-

chaamsdelen of het stoffelijk overschot. 

 

§ 6.  Havens en luchthavens 

 

Artikel 3.29 

 

1. Een haven of luchthaven beschikt over een preventief plan op het gebied 

van de infectieziektebestrijding, met inbegrip van de benoeming van een 

coördinator. 
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2. In het plan, bedoeld in het eerste lid, wordt ten minste aangegeven hoe: 

 a. toegang wordt verleend aan medisch-diagnostische faciliteiten op 

een zodanige wijze dat zieke reizigers onverwijld en adequaat kun-

nen worden onderzocht, alsmede hoe personeel hiertoe wordt inge-

zet; 

 b. in de bescherming tegen infectie van verzorgend en begeleidend 

personeel wordt voorzien; 

 c. in de quarantaine van mogelijk geïnfecteerde reizigers wordt voor-

zien; 

 d. apparatuur en personeel worden ingezet voor het vervoer van zieke 

reizigers naar een passende medische faciliteit; 

 e. de voorlichting aan personeel, reizigers en overig publiek plaats-

vindt; 

 f. wordt voorzien in de infectieziektebestrijding en de ontsmetting in de 

haven of luchthaven en van schepen en luchtvaartuigen; 

 g. over het onderdelen a tot en met f gestelde wordt samengewerkt 

met bij de infectieziektebestrijding, alsmede bij de rampenbestrij-

ding, betrokken personen en organisaties. 

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels wor-

den gesteld over welke verdere voorzieningen de havens of luchthavens 

beschikken, alsmede aan welke eisen deze voorzieningen voldoen. De-

ze voorzieningen en eisen kunnen per haven of luchthaven verschillen. 

4. De exploitant van de haven of luchthaven draagt zorg voor de naleving 

van het bij het eerste lid en krachtens het derde lid bepaalde. 

 

Artikel 3.30 

 

1. De gezagvoerder van een schip die een haven wil aandoen en weten-

schap heeft of een ernstig vermoeden heeft dat er aan boord van zijn 

schip een of meer ziektegevallen zijn die wijzen op een ziekte van infec-

tueuze aard die een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kan opleve-

ren, zorgt ervoor dat de verkeersleiding van de haven en de aan boord 

komende loods hiervan zo spoedig mogelijk doch voor aankomst op de 

hoogte worden gesteld. 
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2. De gezagvoerder van een luchtvaartuig die een luchthaven wil aandoen 

en wetenschap heeft of een ernstig vermoeden heeft dat er aan boord 

van zijn luchtvaartuig een of meer ziektegevallen zijn die wijzen op een 

ziekte van infectueuze aard die een ernstig gevaar voor de volksgezond-

heid kan opleveren, zorgt ervoor dat de luchtverkeersleiding van de 

luchthaven hiervan zo spoedig mogelijk doch voor aankomst op de hoog-

te wordt gesteld. 

3. De verkeersleiding van de haven geeft een melding onverwijld door aan 

de exploitant van de haven. De luchtverkeersleiding van de luchthaven 

geeft een melding onverwijld door aan de exploitant van de luchthaven. 

4. De exploitant van de haven of luchthaven geeft een melding onverwijld 

door aan de geneeskundige. De geneeskundige geeft een melding on-

verwijld door aan de Minister, de Inspecteur en de Nationale IGR-

Coördinatiepunt. 

 

Artikel 3.31 

 

1. Onverminderd artikel 3.30 verstrekt de gezagvoerder van een schip dat 

een internationale reis maakt op verzoek van de Minister bij aankomst in 

de haven de maritieme gezondheidsverklaring, bedoeld in artikel 37 van 

de Internationale Gezondheidsregeling. 

2. Onverminderd artikel 3.30 verstrekt de gezagvoerder van een luchtvaar-

tuig dat een internationale reis maakt op verzoek van de Minister bij aan-

komst in de luchthaven het gezondheidsgedeelte van de algemene ver-

klaring voor luchtvaartuigen, bedoeld in artikel 38 van de Internationale 

Gezondheidsregeling. 

3. Indien de gezondheidsverklaring, bedoeld in het eerste of tweede lid, 

daartoe naar het oordeel van de Minister aanleiding geeft, verstrekt de 

gezagvoerder op verzoek van de Minister aanvullende gegevens over de 

gezondheidstoestand aan boord. 
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Artikel 3.32 

 

1. In geval van een melding als bedoeld in artikel 3.30 of indien anderszins 

blijkt van omstandigheden aan boord van een schip of luchtvaartuig dat 

een internationale reis maakt, die een ernstig gevaar voor de volksge-

zondheid kunnen meebrengen, bepaalt de Minister welke maatregelen 

met betrekking tot de toelating tot of de onttrekking aan het vrije verkeer 

moeten worden genomen als het schip of luchtvaartuig in de haven of 

luchthaven is aangekomen. 

2. In geval van een directe dreiging van een epidemie van een infectieziek-

te behorend tot groep A, kan de Minister ten aanzien van een schip of 

luchtvaartuig dat een internationale reis maakt, bepalen welke maatrege-

len met betrekking tot de toelating tot of de onttrekking aan het vrije ver-

keer moeten worden genomen als het schip of luchtvaartuig in de haven 

of luchthaven is aangekomen. 

3. In de situatie, bedoeld in het eerste en tweede lid, draagt de gezagvoer-

der van het schip of luchtvaartuig ervoor zorg dat: 

 a. na aankomst niemand het schip of luchtvaartuig betreedt of verlaat 

en er geen vervoermiddelen of voorwerpen worden geladen of ge-

lost, tenzij de Minister daartoe opdracht of toestemming geeft, en 

 b. op verzoek van de Minister een overzicht wordt gegeven van de 

volgende gegevens van de passagiers, voor zover deze gegevens 

bekend zijn bij de gezagvoerder: naam, adres, geslacht, leeftijd, 

vaccinatiekaart en bestemming overeenkomstig de passagierslijst. 

4. De Minister past de maatregelen niet langer toe dan nodig is om het on-

derzoek uit te voeren om de ernst van het gevaar vast te stellen. 

 

Artikel 3.33 

 

De Minister kan de exploitant van een haven of luchthaven opdragen om: 

a. voorlichting aan reizigers te geven over het nemen van maatregelen ter 

voorkoming van een infectie of van een besmetting van de bagage; 

b. medewerking te verlenen aan door de Minister te nemen maatregelen 

van onderzoek van vertrekkende of aankomende reizigers naar de aan-
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wezigheid van een ziekte van infectueuze aard die een ernstig gevaar 

voor de volksgezondheid kan opleveren; 

c. ter voorkoming van een besmetting voorschriften van technisch-

hygiënische aard uit te voeren, indien er een gegrond risico is op een 

besmetting; 

d. ter bestrijding van een besmetting gebouwen of terreinen dan wel ge-

deelten daarvan te sluiten. 

 

Artikel 3.34 

 

De Minister kan de vervoersexploitant opdragen om: 

a. voorlichting aan passagiers te geven over het nemen van maatregelen 

ter voorkoming van een infectie of van een besmetting van de bagage; 

b. ter voorkoming van een besmetting maatregelen van technisch-

hygiënische aard uit te voeren voor een schip of luchtvaartuig en de hier-

in aanwezige voorwerpen, indien er een gegrond risico is op een be-

smetting; 

c. een schip of luchtvaartuig en de hierin aanwezige voorwerpen te contro-

leren op de aanwezigheid van een besmetting; 

d. ter bestrijding van een besmetting een schip of luchtvaartuig en de hierin 

aanwezige voorwerpen te ontsmetten, met inbegrip van de vernietiging 

van vectoren. 

 

Artikel 3.35 

 

De Minister is bevoegd tot het toepassen van bestuursdwang ter handhaving 

van hetgeen op grond van de artikelen 3.32, eerste en tweede lid, 3.323 en 

3.34 is opgedragen, indien de omstandigheden onmiddellijk ingrijpen nood-

zakelijk maken. 

 

Artikel 3.36 

 

1. Een certificaat van sanitaire controle van schepen of een certificaat tot 

vrijstelling van sanitaire controle van schepen als bedoeld in artikel 39 
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van de Internationale Gezondheidsregeling, wordt op verzoek van de 

gezagvoerder door de Minister afgegeven indien het schip vrij is van be-

smetting. 

2. Het onderzoek ter verkrijging van een certificaat als bedoeld in het eerste 

lid, wordt uitgevoerd conform bijlage 2 bij de Internationale Gezondheids-

regeling. 

3. De certificaten worden opgesteld volgens het in bijlage 3 van de Interna-

tionale Gezondheidsregeling opgenomen model. 

4. Indien vanwege ongewone omstandigheden in de haven geen certificaat 

als bedoeld in het eerste lid kan worden afgegeven, en het schip is voor-

zien van een nog geldig certificaat van sanitaire controle van schepen of 

certificaat tot vrijstelling van sanitaire controle van schepen, kan de Mi-

nister dit certificaat met één maand verlengen. 

 

§ 7.  Certificaten van inenting 

 

Artikel 3.37 

 

1. De geneeskundige verzorgt de inenting van personen of de toediening 

van profylaxe aan personen ter verkrijging van een internationaal geldig 

certificaat als bedoeld in artikel 36 van de Internationale Gezondheidsre-

geling. 

2. Onverminderd het eerste lid, kan de Minister, op voordracht van de ge-

neeskundige, andere personen aanwijzen die de inentingen of de toe-

diening van profylaxe als bedoeld in het eerste lid mogen verzorgen. 

3. De certificaten worden opgesteld volgens het in bijlage 6 van de Interna-

tionale Gezondheidsregeling opgenomen model, met dien verstande dat 

ze worden: 

 a. opgesteld in de Engelse taal, 

 b. ondertekend door de geneeskundige of, indien toepassing is gege-

ven aan het tweede lid, door de eindverantwoordelijke arts of de 

verpleegkundige, die de indicatiestelling voor de vaccinatie heeft 

verricht, onder verantwoordelijkheid van deze arts, en 
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 c. voorzien van een stempel, waarvan de afdruk de naam en het adres 

van de Directie Volksgezondheid en de datum van vaccinatie weer-

geeft. 

4. De inenting van personen tegen gele koorts geschiedt uitsluitend met 

een door de Wereldgezondheidsorganisatie goedgekeurde entstof. 

 

Hoofdstuk IV 

 

Bijzondere maatregelen ter bestrijding van seksueel overdraagbare aandoe-

ningen 

 

Artikel 4.1  

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder sekswerker verstaan de 

persoon die bedrijfsmatig seksuele handelingen met of voor een derde tegen 

betaling verricht. 

 

Artikel 4.2 

 

1.  Er is een register waarin worden bijgehouden de namen, de leeftijden, 

de woonadressen, het werkadres en hetgeen verder nodig wordt geacht, 

van sekswerkers. 

2.  Het register, bedoeld in het eerste lid, wordt beheerd door de minister, 

belast met grensbewaking. 

3. De minister, belast met grensbewaking, doet zo spoedig mogelijk de in 

het register voorkomende gegevens, toekomen aan de geneeskundige. 

3.  Van alle wijzigingen in reeds eerder toegezonden opgaven, wordt even-

eens zo spoedig mogelijk opgave gedaan aan de geneeskundige. 

 

Artikel 4.3 

 

1.  Een sekswerker meldt zich persoonlijk aan bij de minister, belast met 

grensbewaking, teneinde zich te doen inschrijven in het register, bedoeld 

in artikel 4.2, eerste lid. 
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2. De aanmelding, bedoeld in het eerste lid, geschiedt: 

 a. door degene voor wie de plicht tot inschrijving komt te ontstaan, bin-

nen een week na het ontstaan van zodanige verplichting;  

 b. door de toelatingsplichtige, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 

vierentwintig uur na aankomst in Aruba. 

3.  Een sekswerker die in het register is ingeschreven, geeft van elke ver-

andering in zijn woon- of werkadres, binnen achtenveertig uur, kennis 

daarvan aan de minister, belast met grensbewaking.  

 

Artikel 4.4 

 

1.  Een sekswerker die is ingeschreven, meldt zich ten minste eenmaal per 

week aan bij de door de Minister aangewezen arts, ten einde zich door 

deze arts te doen onderzoeken.  

2.  Een sekswerker die toelatingsplichtig is, meldt zich voor de eerste maal 

bij de in het eerste lid bedoelde arts voor een onderzoek op de eerste 

werkdag volgende op de dag van aankomst in Aruba. 

 

Artikel 4.5 

 

1.  Van het niet nakomen van artikel 4.4 geeft de in datzelfde artikel bedoel-

de arts onverwijld schriftelijk kennis aan de Minister, en indien het een 

toelatingsplichtige sekswerker betreft, ook aan de minister, belast met 

grensbewaking. 

2.  Indien de betrokkene een toelatingsplichtige sekswerker betreft, worden 

de nodige maatregelen voor diens vertrek uit Aruba getroffen.  

3.  De minister, belast met grensbewaking, is bevoegd tot het toepassen 

van bestuursdwang, ter handhaving van het tweede lid, indien de om-

standigheden onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk maken. 

4. Indien de betrokkene een niet toelatingsplichtige sekswerker betreft, dan 

treft de Minister de nodige maatregelen om de betrokkene voor de arts te 

doen verschijnen.  
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Artikel 4.6 

 

De sekswerker volgt de aanwijzingen die door of vanwege de arts met be-

trekking tot de hygiëne worden gegeven, nauwgezet op. 

 

Artikel 4.7 

 

Degene die aan een seksueel overdraagbare aandoening lijdt, en dat weet, 

begrijpt of vermoedt, oefent geen geslachtsgemeenschap uit, zolang de be-

trokkene daarbij ernstig gevaar voor infectie oplevert.  

 

Artikel 4.8 

 

Onverminderd artikel 4.7 is het een persoon lijdende aan een seksueel over-

draagbare aandoening verboden opzettelijk of door schuld gevaar voor infec-

tie daarmee voor anderen te doen ontstaan. 

 

Artikel 4.9 

 

Degene die aan een seksueel overdraagbare aandoening lijdt, stelt zich on-

der geregelde, persoonlijke behandeling van een arts, ten minste totdat het 

gevaar van infectie voor anderen geweken is. 

 

Artikel 4.10 

 

1.  De arts wie na onderzoek gebleken is, dat een persoon aan een seksu-

eel overdraagbare aandoening lijdt, is verplicht: 

 a. te onderzoeken of de betrokkene zich daarvoor onder geregelde ge-

neeskundige behandeling heeft gesteld; 

 b. indien hem gebleken is, dat de betrokkene zich niet onder geregelde 

geneeskundige behandeling heeft gesteld of, zich onder genees-

kundige behandeling gesteld hebbende, zich zonder advies van de 

behandelend arts, niet meer regelmatig aan die behandeling onder-
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werpt, binnen achtenveertig uur hiervan mededeling te doen aan de 

geneeskundige. 

2.  De verplichting, bedoeld in het eerste lid, bestaat niet, voor zover de arts 

is gebleken, dat de betrokkene geheel is genezen of zodanig is hersteld, 

dat gevaar van infectie voor anderen geweken is en de arts aan de be-

trokkene daarvan een schriftelijke gedateerde verklaring heeft afgege-

ven. 

 

Artikel 4.11 

 

1.  Degene waarvan een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid be-

staat, dat deze een van de artikelen 4.7, 4.8 en 4.9 overtreedt, kan, met 

inachtneming van hetgeen verder in dit artikel is bepaald, worden ver-

plicht zich aan een medisch onderzoek te onderwerpen, om na te gaan, 

of de betrokkene aan een seksueel overdraagbare aandoening lijdt en 

ernstig gevaar van infectie oplevert. 

2.  De arts die een medisch onderzoek van een persoon als bedoeld in het 

eerste lid nodig acht, wendt zich met een gemotiveerd advies tot de Mi-

nister. 

3.  De Minister beslist niet, dan na de persoon voor wie een medisch onder-

zoek is voorgesteld, de gelegenheid te hebben gegeven, op korte ter-

mijn, zich uit te spreken ter zake van het tegen hem uitgebracht advies 

en eventuele bezwaren daartegen toe te lichten, zo nodig door getuige-

nis van derden. 

4.  Indien de Minister beslist dat een geneeskundig onderzoek zal plaats 

hebben, wordt dit geleid door een arts. Wijst dit onderzoek uit dat de on-

derzochte persoon lijdt aan een seksueel overdraagbare aandoening die 

ernstig gevaar van infectie van anderen oplevert, dan geeft de arts die 

het onderzoek leidt, de betrokken persoon schriftelijk daarvan kennis met 

mededeling, dat hij zich onder geregelde, persoonlijke behandeling van 

een arts moet stellen totdat het gevaar voor infectie met de seksuele 

overdraagbare aandoening voor anderen geweken is. 

5.  De artikelen 3.13 tot en met 3.16 en 3.19 zijn van overeenkomstige toe-

passing, indien de betrokken persoon in gebreke blijft binnen een week 
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daaraan te voldoen, of zich aan de verdere behandeling van laatstbe-

doelde arts onttrekt. 

6.  De artikelen 3.20 tot en met 3.26 zijn van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 4.12 

 

Indien in een onderneming waarin gelegenheid wordt geboden om tot het ver-

richten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling een 

infectieziekte als bedoeld in artikel 1.1, tweede lid, zich voordoet bij een van 

de personen aan wie deze gelegenheid wordt geboden, doet de ondernemer 

daarvan binnen vierentwintig uur, nadat het ziektegeval te zijner kennis is ge-

komen, mededeling aan de geneeskundige. 

 

Hoofdstuk V 

 

De bestrijding van vectoren 

 

§ 1. De bestrijding van muggen 

 

Artikel 5.1 

 

Alle voor gebruik dienende holle voorwerpen, van welk soort of aard ook, 

waarin muggen broeden of kunnen broeden, worden behandeld overeen-

komstig de bij regeling van de Minister te stellen voorschriften.  

 

Artikel 5.2 

 

Het is verboden voorwerpen zodanig te stapelen of gestapeld te hebben op 

voorwerpen die water bevatten of kunnen bevatten, dat het onderzoek en de 

te nemen maatregelen als bedoeld in artikel 8.1, derde lid, bemoeilijkt of on-

mogelijk gemaakt wordt. 
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Artikel 5.3 

 

De eigenaar, huurder of gebruiker van een terrein maakt alle verzamelingen 

van voorwerpen en andere niet voor gebruik dienende holle voorwerpen die 

water bevatten of kunnen bevatten ongeschikt voor het broeden van muggen 

of ruimt deze op, dan wel maakt het terrein schoon en treft alle maatregelen 

om het broeden van muggen te voorkomen binnen een door de geneeskun-

dige gestelde termijn, volgens de door deze gegeven aanwijzingen. 

 

Artikel 5.4 

 

1.  Elk voorwerp dat water bevat of kan bevatten en niet of moeilijk toegan-

kelijk is voor onderzoek en behandeling, wordt toegankelijk gemaakt 

door het aanbrengen van een toegangsluik of mangat met deksel, tenzij 

van deze bepaling in bijzondere gevallen door de geneeskundige onthef-

fing wordt verleend. 

2.  De eigenaar, huurder of gebruiker van de in het eerste lid bedoelde 

voorwerpen draagt zorg dat deze voorwerpen muggendicht afgesloten 

zijn en volgens aanwijzingen van de geneeskundige muggendicht wor-

den gehouden. 

3.  Het tweede lid is niet van toepassing op irrigatiebakken, die doorlopend 

in gebruik zijn. 

4.  De eigenaar, huurder of gebruiker van de in het eerste lid bedoelde 

voorwerpen doet op zijn kosten de daartoe benodigde veranderingen 

aanbrengen. 

 

Artikel 5.5 

 

De eigenaar, huurder of gebruiker van een gebouw of andere ruimte draagt 

zorg dat de daarbij behorende erven vrij zijn en gehouden worden van lege 

voorwerpen of andere niet voor gebruik dienende voorwerpen die water be-

vatten of kunnen bevatten. 
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Artikel 5.6 

 

De eigenaar van opgeslagen oude metalen of ander materiaal op een terrein, 

werf of andere plaats, draagt zorg dat deze op zodanige wijze zijn opgesla-

gen, dat zij geen muggenbroedplaatsen zijn of kunnen vormen. 

 

Artikel 5.7 

 

1.  Dakgoten zijn zo ingericht en worden door de eigenaar, huurder of ge-

bruiker volgens aanwijzingen van de geneeskundige dusdanig onder-

houden dat er geen stilstaand water achter kan blijven.  

2.  De eigenaar van een beerput of put voor afvalwater draagt zorg dat deze 

muggendicht afgesloten zijn en volgens aanwijzingen van de genees-

kundige muggendicht worden gehouden. 

3.  Indien door het afsluiten, bedoeld in het tweede lid, naar het oordeel van 

de geneeskundige de put niet meer aan zijn doel zou voldoen, wordt de-

ze ten minste eenmaal per week met een muggenlarven dodende vloei-

stof behandeld of met water doorgespoeld. 

 

Artikel 5.8 

 

De eigenaar van een perceel draagt zorg dat de tot het perceel behorende 

afvoerleidingen van fecaliën of huishoudwater ontoegankelijk voor muggen 

zijn en uitmonden in een beerput, septic tank, put voor afvalwater of riolering. 

 

Artikel 5.9 

 

Indien de geneeskundige dit nodig acht of de belanghebbende zulks uitdruk-

kelijk verzoekt, wordt een schriftelijk bewijs verstrekt, waarop de datum van 

onderzoek en de genomen maatregelen zijn vermeld. 
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Artikel 5.10 

 

1.  Ter bestrijding van muggen kan de geneeskundige de muuroppervlak-

ken, zowel die aan de buitenkant van als die in gebouwen en andere 

ruimten, met een muggen dodend middel laten besproeien. 

2.  De eigenaar, huurder of gebruiker van de in het eerste lid bedoelde ge-

bouwen of andere ruimten staat toe dat de daarin gemelde besproeiing 

met een muggen dodend middel plaatsvindt. 

3.  De besproeiing geschiedt zodanig dat geen schade wordt toegebracht 

aan wandschilderingen, beschilderde panelen of wandsieraden, die niet 

van de wand kunnen worden verwijderd. 

 

Artikel 5.11 

 

De eigenaar, huurder of gebruiker van regenbakken, waterputten en waterre-

servoirs staat toe dat het zich daarin bevindende water of de wanden van de-

ze reservoirs worden behandeld met een muggen dodend of muggenlarven 

dodend middel. 

 

Artikel 5.12 

 

De eigenaar, huurder of gebruiker neemt de maatregelen die nodig zijn om 

de bij diens gebouw of andere ruimte behorende erf bevindende verzamelin-

gen van regenwater, huishoudwater of ander afvalwater, waarin muggen 

kunnen broeden, op te heffen. 

 

Artikel 5.13 

 

Het is verboden de handelingen van de personen, bedoeld in artikel 8.1, der-

de lid, ter uitvoering van deze paragraaf, op enigerlei wijze te verijdelen, te 

bemoeilijken, of ongedaan te maken. 
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Artikel 5.14 

 

Indien de in deze paragraaf bedoelde eigenaar, huurder of gebruiker geheel 

of gedeeltelijk in gebreke blijft binnen een door de geneeskundige gestelde 

termijn de door deze ter uitvoering van deze paragraaf gegeven aanwijzingen 

of opdrachten te volgen, is de Minister bevoegd bestuursdwang toe te pas-

sen.  

 

§ 2. De bestrijding van andere insecten en ongedierte 

 

Artikel 5.15 

 

1.  Het is de eigenaar, huurder of gebruiker verboden in gebouwen, andere 

ruimten of verplaatsbare voorzieningen levensmiddelen, veevoer of an-

dere stoffen en waren, die ongedierte kunnen aanlokken, zodanig te be-

waren, dat zij voor dat ongedierte open toegankelijk zijn. 

2.  De gebouwen, andere ruimten of verplaatsbare voorzieningen worden 

schoongehouden en zodanig ingericht, onderhouden en gebruikt, dat zij 

geen voor ongedierte geschikte schuil- of broedplaats vormen. 

 

Artikel 5.16 

 

1.  Huisvuil, keuken- en ander afval wordt buiten bereik van ongedierte en 

insecten bewaard, in goed gesloten, na elke lediging behoorlijk gereinig-

de bakken of containers. 

2.  De eigenaar, huurder of gebruiker van een erf zorgt ervoor dat de zich 

daarop bevindende mestputten, beerputten, septic tanks en putten voor 

afvalwater voortdurend en volkomen afgedekt zijn, in goede staat bevin-

den en de luchtkokers daarvan met metaalgaas van ten minste achttien 

mazen per vijfentwintig millimeter afgesloten worden gehouden. 
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Artikel 5.17 

 

1.  Het is de eigenaar, huurder of gebruiker van hotels, logementen, pensi-

ons, restaurants, koffiehuizen, winkels, pakhuizen, magazijnen, werk-

plaatsen en verplaatsbare voorzieningen verboden om levensmiddelen 

of andere stoffen en waren, die insecten kunnen aanlokken, zodanig te 

bewaren, dat zij voor insecten toegankelijk zijn. 

2.  De in het eerste lid bedoelde levensmiddelen, stoffen en waren, waar en 

door wie ook ten verkoop uitgestald, worden buiten het bereik van insec-

ten of ongedierte gehouden. 

3.  Tonnen of andere voorwerpen, gebruikt tot het opvangen of verzamelen 

van menselijke fecaliën, worden zo ingericht of geplaatst, dat hun inhoud 

voor insecten ontoegankelijk is, of die inhoud wordt in voldoende mate 

bedeeld met stoffen, die insecten weren of larven doden. 

 

Artikel 5.18 

 

In de artikelen 5.2 tot en met 5.17 worden onder eigenaar ook verstaan be-

heerder en voorts een ieder die krachtens enig zakelijk recht, bezit daaronder 

begrepen, beschikking heeft over enig voorwerp. 

 

Hoofdstuk VI 

 

Besmettelijke afvalstoffen 

 

Artikel 6.1 

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder besmettelijke afvalstoffen 

verstaan alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ont-

doet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, waarbij de kans 

op besmetting bestaat dan wel vanwege de infectieuze dan wel giftige eigen-

schappen een gevaar voor de volksgezondheid kan vormen.  
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Artikel 6.2 

 

1. Een ieder die handelingen met betrekking tot besmettelijke afvalstoffen 

verricht of nalaat en die weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat 

daardoor nadelige gevolgen voor de volksgezondheid ontstaan of kun-

nen ontstaan, is verplicht alle maatregelen te nemen of na te laten die 

redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die gevolgen 

zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

2. Het is een ieder bij wie besmettelijk afvalstoffen ontstaan, verboden han-

delingen met betrekking tot die afvalstoffen te verrichten of na te laten, 

waarvan hij weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat daardoor nade-

lige gevolgen voor de volksgezondheid ontstaan of kunnen ontstaan. 

3. Het is een ieder verboden bedrijfsmatig of in een omvang of op een wijze 

alsof deze bedrijfsmatig was, handelingen met betrekking tot besmettelij-

ke afvalstoffen te verrichten, indien daardoor, naar hij weet of redelijker-

wijs had kunnen weten, nadelige gevolgen voor de volksgezondheid ont-

staan of kunnen ontstaan. 

4. Onder handelingen als bedoeld in het tweede of derde lid wordt in ieder 

geval verstaan het inzamelen of anderszins in ontvangst nemen, bewa-

ren, verwijderen, vervoeren of verhandelen van besmettelijke afvalstof-

fen. 

 

Artikel 6.3 

 

1.  Het is verboden zich van besmettelijke afvalstoffen te ontdoen door de-

ze, al dan niet in verpakking, buiten een inrichting te storten, anderszins 

op of in de bodem te brengen of te verbranden. 

2.  Het is verboden besmettelijke afvalstoffen voor anderen tegen vergoe-

ding of anderszins te vervoeren dan wel besmettelijke afvalstoffen te 

verhandelen. 
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Artikel 6.4 

 

Het is verboden zich door afgifte aan een ander, dan de daartoe door de Mi-

nister aangewezen persoon of instantie, van besmettelijke afvalstoffen te ont-

doen. 

 

Artikel 6.5 

 

1. Een persoon of instantie als bedoeld in artikel 6.4, aan wie besmettelijke 

afvalstoffen worden afgegeven, houdt een register bij van een zodanige 

afgifte. 

2.  Het register vermeldt in ieder geval: 

 a. de datum van afgifte; 

 b. de naam en het adres van degene van wie de besmettelijke afval-

stoffen afkomstig zijn; 

 c. de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van de besmettelijke 

afvalstoffen;  

 d. de plaats waar en de wijze waarop de besmettelijke afvalstoffen 

worden afgegeven; 

 e. de wijze waarop de besmettelijke afvalstoffen worden verwijderd. 

3.  Bij regeling van de Minister kan een model van het register worden vast-

gesteld. 

4. Op verzoek van de Minister worden de gegevens, bedoeld in het tweede 

lid, aan hem gezonden. 

 

Artikel 6.6 

 

1.  Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen 

regels worden gesteld ten aanzien van het inzamelen, het vervoer, het 

bewaren, het verwerken, het bewerken, het verwijderen, het vernietigen 

of op of in de bodem brengen van besmettelijke afvalstoffen. Bij dat 

landsbesluit kunnen in ieder geval regels worden gesteld, inhoudende de 

verplichting die besmettelijke afvalstoffen te scheiden en – mede van 

andere stoffen en afvalstoffen – gescheiden te houden. 
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2.  Bij dat landsbesluit, kan tevens de verplichting worden opgelegd te vol-

doen aan nadere eisen met betrekking tot daarbij aangegeven onder-

werpen de besmettelijke afvalstoffen betreffende.  

 

Hoofdstuk VII 

 

Financiële bepalingen 

 

Artikel 7.1 

 

Geen eigen bijdrage wordt geheven voor het verrichten van de bij of krach-

tens artikel 2.1 opgedragen taken, behoudens in bij landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen, aangewezen gevallen. 

 

Artikel 7.2 

 

1. Het Land draagt de kosten van de maatregelen die krachtens hoofdstuk-

ken III en IIIA van deze landsverordening worden genomen. Het Land 

draagt voorts de kosten van de toegekende tegemoetkomingen aan hen, 

die inkomsten derven door de maatregelen, bedoeld in de artikelen 3.13, 

3.17, 3.19 en 3.27. 

2. In afwijking van het eerste lid draagt: 

 a. de exploitant van een haven of luchthaven de kosten van de maat-

regelen die door de Minister krachtens artikel 3.33 zijn opgedragen, 

 b. de vervoersexploitant de kosten van de maatregelen die door de 

Minister krachtens artikel 3.34 zijn opgedragen. 

3. De in artikel 3.27, derde lid, onderdeel c, bedoelde voorwerpen worden 

voor vernietiging door de Minister gewaardeerd. De Minister keert aan de 

eigenaar als schadeloosstelling het bedrag uit waarop de voorwerpen 

zijn gewaardeerd. 

4. De Minister is bevoegd de kosten verbonden aan de maatregelen, be-

doeld in de artikelen 3.13, 3.17, 3.19 en 3.27, te verhalen op de persoon 

ten aanzien van wie een maatregel is getroffen, indien die persoon niet 
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tot vrijwillige medewerking bereid is geweest. De artikelen 9.1 en 9.2 zijn 

van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 7.3 

 

De kosten verband houdende met het bij of krachtens artikel 3.29 opgelegde 

voorzieningenniveau komen ten laste van de exploitant. 

 

Artikel 7.4 

 

1. De kosten ter verkrijging van een certificaat als bedoeld in artikel 3.36 

komen ten laste van de gezagvoerder van het desbetreffende schip. 

2. De kosten van inenting van personen of de toediening van profylaxe aan 

personen ter verkrijging van een certificaat als bedoeld in artikel 3.37, 

komen ten laste van de belanghebbende. 

3. De tarieven voor het verkrijgen van de certificaten, bedoeld in de artike-

len 3.36 en 3.37, zijn kostendekkend. 

 

Hoofdstuk VIII 

 

Toezicht en opsporing 

 

Artikel 8.1 

 

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsveror-

dening bepaalde zijn belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen per-

sonen. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscou-

rant van Aruba.  

2.  De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn uitsluitend voor 

zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk, 

bevoegd: 

 a. alle inlichtingen te vragen; 



Pagina 45        Afkondigingsblad van Aruba 2019 no. 27 
_____________________________________________________________ 
 
 b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en an-

dere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daar-

toe tijdelijk mee te nemen; 

 c. voorwerpen aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze 

daartoe tijdelijk mee te nemen en daarvan monsters te nemen; 

 d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelij-

ke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door 

hen aangewezen personen; 

 e. woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner 

binnen te treden. 

3.  Voor onderzoek naar, alsmede ter uitvoering van het in hoofdstuk V van 

deze landsverordening vervatte, zijn de krachtens het eerste lid aange-

wezen personen voorts bevoegd tot: 

 a. het verzamelen van inlichtingen en gegevens in het belang van de 

muggenbestrijding; 

 b. het opsporen en vangen van muggen; 

 c. het opsporen van alle broedplaatsen van muggen; 

 d. het treffen van de door de geneeskundigen noodzakelijk geachte 

voorzieningen, genoemd in paragraaf 1 van hoofdstuk V, tot ophef-

fing van broedplaatsen van muggen; 

 e. het treffen van de door de geneeskundigen noodzakelijk geachte 

maatregelen, genoemd in paragraaf 1 van hoofdstuk V, ter verhinde-

ring van het broeden, het zich ontwikkelen en het in leven blijven 

van muggen. 

4.  Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, 

onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm. 

5.  Op het betreden van woningen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel 

e, is Titel X van het Derde Boek van het Wetboek van Strafvordering van 

Aruba (AB 1996 no. 75) van overeenkomstige toepassing, met uitzon-

dering van de artikelen 155, vierde lid, 156, tweede lid, 157, tweede en 

derde lid, 158, eerste lid, laatste zinsnede, en 160, eerste lid, en met 

dien verstande dat de machtiging wordt verleend door de procureur-

generaal. 
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6.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels ge-

steld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de krachtens 

het eerste lid aangewezen personen. 

7.  Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen per-

sonen alle medewerking te verlenen, die op grond van het tweede en 

derde lid wordt gevorderd. 

 

Artikel 8.2 

 

1.  Met de opsporing van de bij of krachtens deze landsverordening straf-

baar gestelde feiten zijn, onverminderd artikel 184 van het Wetboek van 

Strafvordering, belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen personen. 

Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant van 

Aruba. 

2. De in het eerste lid bedoelde personen voldoen aan de vereisten en 

voorwaarden voor de benoeming als bijzondere opsporingsambtenaar 

vastgelegd in het Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012 

(AB 2013 no. 73). 

 

Artikel 8.3 

 

1. In het geval van een besmetting of infectie of bij een gegrond vermoeden 

daarvan, zijn de Minister en de daartoe aangewezen personen, bedoeld 

in artikel 8.1, bevoegd, desgevraagd na het tonen van een legitimatie-

bewijs, elke plaats te betreden of te verlaten, voor zover dat redelijker-

wijs voor de vervulling van hun taak op grond van deze landsverordening 

nodig is. Zonodig verschaffen zij zich toegang met behulp van de sterke 

arm. 

2. In de situatie, bedoeld in het eerste lid, wordt aan het optreden van de in 

het eerste lid genoemde personen, geen enkele beperking, van prakti-

sche of financiële aard, verbonden. 
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Hoofdstuk IX 

 

Bestuurlijke handhaving 

 

Artikel 9.1 

 

Indien in deze landsverordening de bevoegdheid is toegekend tot het toepas-

sen van bestuursdwang zijn de artikelen 37 tot en met 42 van de Landsveror-

dening kwaliteit in de gezondheidszorg van toepassing. 

 

Artikel 9.2 

 

De kosten verbonden aan de toepassing van bestuursdwang zijn bevoorrecht 

op de zaak ten aanzien waarvan zij zijn besteed en worden na de kosten, be-

doeld in artikel 284 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, uit de opbrengst 

van de zaak betaald. 

 

Hoofdstuk X 

 

Strafbepalingen 

 

Artikel 10.1 

 

1. Met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de 

tweede categorie wordt gestraft de arts die handelt in strijd met de artike-

len 3.4, eerste, tweede of derde lid, 3.5, eerste, tweede of derde lid, 3.6, 

vierde lid, of 3.12. 

2. Met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de 

tweede categorie wordt gestraft het hoofd van een laboratorium dat han-

delt in strijd met artikel 3.7, tweede of vijfde lid. 

3. Met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de 

tweede categorie wordt gestraft het hoofd van een instelling die handelt 

in strijd met artikel 3.8, eerste lid. 
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4. Met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de 

tweede categorie wordt gestraft de gezagvoerder die handelt in strijd met 

artikel 3.31 eerste of tweede lid, of die weigert te voldoen aan een ver-

zoek als bedoeld in de artikelen 3.30 en 3.32, derde lid, onderdeel b. 

5. Met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de 

tweede categorie wordt gestraft de exploitant van een haven of luchtha-

ven die handelt in strijd met artikel 3.30, vierde lid. 

6. Met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de 

tweede categorie wordt gestraft degene die handelt in strijd met het be-

paalde bij of krachtens artikel 3.37. 

7. Met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de 

tweede categorie wordt gestraft degene die handelt in strijd met de arti-

kelen 5.15, 5.16 en 5.17. 

8. De in het eerste tot en met zevende lid strafbaar gestelde feiten zijn 

overtredingen. 

 

Artikel 10.2 

 

1.  Met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de 

derde categorie wordt gestraft degene die handelt in strijd met de artike-

len 5.2 tot en met 5.8, 5.10, tweede lid, 5.11 en 5.13. 

2.  Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen 

sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke over-

treding onherroepelijk is geworden, kan de op de feiten gestelde hechte-

nis met de helft worden verhoogd en kan geldboete van de naasthogere 

categorie worden opgelegd. Met een vroegere veroordeling wordt gelijk-

gesteld de vrijwillige voldoening aan de voorwaarden, door de bevoegde 

ambtenaar van het openbaar ministerie krachtens artikel 1:149 van het 

Wetboek van Strafrecht van Aruba gesteld. 

 

Artikel 10.3 

 

1. Met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de 

derde categorie wordt gestraft degene die zich onttrekt aan de krachtens 
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de in de artikelen 3.19, eerste lid, of 3.27, tweede of derde lid, onderde-

len a of b, ten aanzien van hem genomen maatregelen, dan wel de in ar-

tikel 3.27, derde lid, onderdeel c, bedoelde waren onttrekt aan een 

krachtens dat lid genomen maatregel. 

2. Met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de 

derde categorie wordt gestraft degene die het in artikel 3.28 bedoelde 

stoffelijk overschot onttrekt aan een krachtens dat artikel genomen maat-

regel. 

3. Met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de 

derde categorie wordt gestraft het onbevoegd betreden van een voor iso-

latie of quarantaine aangewezen locatie. 

4. Met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de 

derde categorie wordt gestraft de exploitant van een haven of luchthaven 

die handelt in strijd met een krachtens artikel 3.33 gegeven opdracht. 

5. Met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de 

derde categorie wordt gestraft de vervoersexploitant die handelt in strijd 

met een krachtens artikel 3.34 gegeven opdracht. 

6. Met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de 

derde categorie wordt gestraft degene die in strijd handelt met de artike-

len 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13 en 5.12. 

7. Met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de 

derde categorie wordt gestraft degene die in strijd handelt met artikel 6.4 

en de krachtens artikel 6.6 gestelde voorschriften. 

8. De in het eerste tot en met zevende lid strafbaar gestelde feiten zijn 

overtredingen. 

 

Artikel 10.4 

 

1. Met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de 

vijfde categorie wordt gestraft degene die handelt in strijd met opdrach-

ten die krachtens artikel 3.32, eerste of tweede lid, zijn gegeven. 

2. Met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de 

vijfde categorie wordt gestraft de gezagvoerder die handelt in strijd met 

artikel 3.32, derde lid, onderdeel a. 
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3. Met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de 

vijfde categorie wordt gestraft degene die zich onttrekt aan een op grond 

van de artikelen 3.13 of 3.17 ten aanzien van hem genomen maatregel. 

4. Met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de 

vijfde categorie wordt gestraft degene die handelt in strijd met artikel 6.3. 

5 De in het eerste tot en met vierde lid strafbaar gestelde feiten zijn mis-

drijven. 

 

Artikel 10.5 

 

Indien de dader van een van de in de artikelen 4.7 en 4.8 omschreven over-

tredingen, de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot is van de persoon 

tegen wie het misdrijf is gepleegd, wordt een strafvervolging slechts ingesteld 

op klacht van de andere echtgenoot. 

 

Hoofdstuk XI 

 

Overgang- en slotbepalingen 

 

Artikel 11.1 

 

De Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 74) wordt 

als volgt gewijzigd: 

A artikel 17, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:  

 1. onderdeel b komt te luiden: 

 b.  de Landsverordening infectieziekten. 

 2. onderdeel c vervalt en onderdeel d wordt vernummerd tot onderdeel 

c. 

B artikel 24 wordt als volgt gewijzigd: 

 1º. in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 a.  onderdeel d komt te luiden: 

 d.  de artikelen 3.6, 3.7, derde en zesde lid, 3.12, 3.30, 

eerste lid, 3.32, 4.3, 4.4, 4.6, 4.10, 5.2 tot en met 5.8, 

5.12, 5.15, 5.16, 5.17, 6.3 tot en met 6.6, alsmede het 
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niet in acht nemen van de zorgplicht, bedoeld in artikel 

6.2 van de Landsverordening infectieziekten. 

 b. onderdeel e vervalt. 

 2º. in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 a.  onderdeel d komt te luiden: 

 d. de artikelen 3.4, 3.5, 3.7, tweede, vijfde en zesde lid, 

3.8, 3.12, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, derde lid, 4.3 tot en 

met 4.9, 4.10, 4.11, 5.2 tot en met 5.8, 5.10, tweede 

lid, 5.11, 5.12, 5.13, 5.15, 5.16, 5.17, 6.3 tot en met 

6.6, alsmede het niet in acht nemen van de zorgplicht, 

bedoeld in artikel 6.2 van de Landsverordening infec-

tieziekten. 

 b. onderdeel e vervalt. 

 

Artikel 11.2 

 

1. Op het moment van inwerkingtreding van deze landsverordening geldt 

het Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 

70) mede ter uitvoering van artikel 8.1, zesde lid, van deze landsveror-

dening.  

2.  De ambtenaar of persoon die op grond van de Landsverordening be-

smettelijke ziekten of de Quarantaineverordening is aangewezen als 

toezichthoudende ambtenaar of persoon of als bijzondere opsporings-

ambtenaar, wordt op het moment van inwerkingtreding van deze lands-

verordening als een zodanig aangewezen toezichthoudende ambtenaar 

of persoon of bijzondere opsporingsambtenaar daarmee gelijk gesteld, 

totdat de bedoelde aanwijzing plaatsvindt. 
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Artikel 11.3 

 

De Landsverordening infectieziekten wordt als volgt gewijzigd: 

 

A artikel 8.1 komt te luiden: 

 

 Artikel 8.1 

 

 1.  Onverminderd artikel 3.2.1, eerste en derde lid, van de 

Landsverordening algemene bepalingen bestuursrecht, zijn 

met het toezicht op de naleving van de voorschriften van de-

ze landsverordening belast de personen werkzaam bij de In-

spectie Volksgezondheid Aruba. 

 2.  Voor onderzoek naar, alsmede ter uitvoering van het in 

hoofdstuk V van deze landsverordening vervatte, zijn de 

daartoe aangewezen toezichthouders voorts bevoegd tot: 

 a. het verzamelen van inlichtingen en gegevens in het be-

lang van de muggenbestrijding; 

 b. het opsporen en vangen van muggen; 

 c. het opsporen van alle broedplaatsen van muggen; 

 d. het treffen van de door de geneeskundigen noodzakelijk 

geachte voorzieningen, genoemd in paragraaf 1 van 

hoofdstuk V, tot opheffing van broedplaatsen van mug-

gen; 

 e. het treffen van de door de geneeskundigen noodzakelijk 

geachte maatregelen, genoemd in paragraaf 1 van 

hoofdstuk V, ter verhindering van het broeden, het zich 

ontwikkelen en het in leven blijven van muggen. 

 

B in artikel 8.3, eerste lid wordt de zinsnede “en de daartoe aangewezen 

personen, bedoeld in artikel 8.1,” vervangen door: en de daartoe aange-

wezen toezichthouders. 
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C de artikelen 9.1 en 9.2 komen te luiden: 

 Artikel 9.1 

 

 Ten aanzien van de overtreding van de bij of krachtens de artike-

len 3.6, 3.7, derde en zesde lid, 3.12, 3.29, eerste lid, 3.31, 4.3, 

4.4, 4.6, 4.10, 5.2 tot en met 5.8, 5.14, 5.15, 5.16, 6.3 tot en met 

6.6 gestelde voorschriften, alsmede het niet in acht nemen van de 

zorgplicht, bedoeld in artikel 6.2, kan de Inspecteur een last onder 

dwangsom opleggen. 

 

 Artikel 9.2 

 

 De Inspecteur is bevoegd om ter zake van de overtreding van de 

bij of krachtens de artikelen 3.4, 3.5, 3.7, tweede, vijfde en zesde 

lid, 3.8, 3.12, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, derde lid, 4.3 tot en met 4.9, 

4.10, 4.11, 5.2 tot en met 5.8, 5.10, tweede lid, 5.11, 5.12, 5.13, 

5.15, 5.16, 5.17, 6.3 tot en met 6.6 gestelde voorschriften, alsme-

de het niet in  acht nemen van de zorgplicht, bedoeld in artikel 

6.2, een bestuurlijke boete op te leggen van ten hoogste Afl. 

100.000,-. 

 

Artikel 11.4 

  

Ingetrokken worden: 

a.  de Landsverordening besmettelijke ziekten (AB 1992 no. GT 11); 

b.  de Quarantaineverordening (AB 1992 no. GT 7). 

 

Artikel 11.5 

 

1.  Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepa-

len tijdstip. 

2. Artikel 11.3 treedt in werking op het tijdstip dat de Landsverordening al-

gemene bepalingen bestuursrecht in werking treedt.  
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3.  Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening 

infectieziekten. 

 

 Gegeven te Oranjestad, 10 april 2019 

 Y.V. Lacle-Dirksz 

 

 

De minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, 

D.P. Oduber 

 

 

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, 

A.C.G. Bikker 


