
t.40:94.1 Aan: 
De Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
Postbus 20350 1 

 OPENBAAR LICHAAM 

BONAIRE 
2500 EJ DEN HAAG 

T.a.v. 
Per e-mail: 111~minvws.n1  

Uw brief van: 8 maart 2021 
Ons nummer: pab202,100,163 
Datum:10 maart 2021 

Betreft: Consultatie Wijziging van de Wet 
publieke gezondheid vanwege de invoering 
van aanvullende Maatregelen voor het 
internationaal personenverkeer in verband 
met de bestrijding van de epidemie van covid-
19 

Geachte heer de jonge, 

Op 8 maart jl. heeft u het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid 
vanwege de invoering van aanvullende Maatregelen voor het internationaal 
personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 tijdelijke 
maatregelen covid-19 (Wtm) aan ons voorgelegd. Met dit wetsvoorstel wordt een 
grondslag gecreëerd waarmee inreizigers kunnen worden verplicht in (thuis)quarantaine 
te gaan. 

Wij onderschrijven de inhoud van dit concept, waarin het belang van maatwerk voor 
Bonaire is verwerkt en de eerder besproken punten goed tot uitdrukking zijn gebracht. 
Door de quarantaine verplichting in een separaat wetsartikel voor Caribisch Nederland op 
te nemen en deze verplichting als een kan-bepaling te formuleren, is er voor Bonaire de 
mogelijkheid ontstaan om bij ministeriële regeling maatwerk te leveren, indien naar het 
oordeel van Bonaire van deze maatregel gebruik zou moeten worden gemaakt. 

Het wetsvoorstel regelt dat met deze nieuwe bepalingen de toepassing van artikel 35 van 
de Wpg nog steeds mogelijk is. In de toelichting wordt hier aandacht aan besteed. Dit houdt 
in dat het tot dusver met succes gevoerde quarantainebeleid in de vorm van 'zachte drang', 
zoals een dringend advies, gecombineerd met individuele gesprekken op basis van artikel 
35 Wpg kan worden voortgezet. 
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In dit quarantainebeleid wordt in enkele gevallen ook gebruik gemaakt van een centrale 
quarantainelocatie. Er moet dan worden gedacht aan mensen die al hebben aangegeven 
niet in quarantaine te willen of zullen gaan. Als dit meerdere mensen betreft, is hun 
quarantaine beter te controleren als deze op een centrale locatie verblijven, met de 
mankracht die daarvoor beschikbaar is. De bepaling die in artikel 58ne voor Caribisch 
Nederland is geformuleerd, maakt het vooralsnog niet mogelijk de thuisquarantaine, in 
bijzondere gevallen, te vervangen door quarantaine op een door de gezaghebber aan te 
wijzen locatie. 

Graag willen wij u dan ook verzoeken deze mogelijkheid nog toe te voegen aan het 
wetsvoorstel, zodat wanneer de kan-bepaling zou worden ingezet, het huidig beleid kan 
worden voortgezet. 

Hoogachtend, 

Namens hiatilTshiurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire, 

Gezaghebber, 	 de eilandsecretaris. 

Cc: ER & JAZ. 

2 


	Page 1
	Page 2

