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Uw kenmerk: LH-09/0014 uw brief: 27-7-2009  Ons kenmerk: RvA 139-09 

 
Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot bekrachtiging van   Oranjestad,  19 augustus 2009 

 het Landsbesluit, h.a.m., van 3 maart 2008 (AB  

2008  no. 18) t.u.v. artikel 4, tweede lid, van de  

Landsverordening besmettelijke ziekten (AB 1992 

no. GT 11) en van het Landsbesluit, h.a.m., van 18 

juni 2009 (AB 2009 no. 52) tot wijziging van  het 

Landsbesluit van 3 maart 2008 (AB 2008  no. 18)  

t.u.v. artikel 4, tweede lid, van  de Landsverordening  

besmettelijke ziekten (AB 1992 no. GT 11) en t.u.v.  

artikel 7, tweede lid, van de Quarantaineverordening  

(AB 1992 no. GT 7) 

  

Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening tot bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 

van 3 maart 2008 (AB 2008  no. 18) ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de 

Landsverordening besmettelijke ziekten (AB 1992 no. GT 11) en van het Landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, van 18  juni 2009 (AB 2009 no. 52) tot wijziging van het 

Landsbesluit van 3 maart 2008 (AB 2008 no. 18) ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van 

de Landsverordening besmettelijke ziekten (AB 1992 no. GT 11) en ter uitvoering van artikel 

7, tweede lid, van de Quarantaineverordening (AB 1992 no. GT 7), moge de Raad Uwe 

Excellentie het volgende berichten. 

 

 De Raad geeft in overweging in de toelichting de onjuiste benaming ‘varkensgriep’te 

vervangen door de officiële benaming, met eventueel daarachter als verklaring: bekend 

geworden onder de benaming ‘Mexicaanse griep’. Dit is conform het advies van de World 

Health Organization.  

 

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van 

het ontwerp en geeft U mitsdien in overweging het aan de Staten ter goedkeuring aan te 

bieden, nadat aan het voorgaande aandacht zal zijn geschonken. 
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