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Saba, 9 maart 2021
Geachte Minister en Staatssecretaris,
Uw brief van 8 maart is in goede orde ontvangen. Hierbij de consultatie vanuit Saba.
Wij kunnen ons vinden in dit wetsvoorstel en wij herkennen de eerder besproken punten in dit
wetsontwerp en onderschrijven het belang van maatwerk voor Saba. De epidemiologische situatie in
Europees en Saba verschilt sterk. Dit verschil komt ook tot uiting in de aparte advisering door het OMT
voor Caribisch Nederland. De vaccinatiegraad is hoog op Saba en door de bijzondere kleinschaligheid is
goed zicht op inkomende reizigers. Maatregelen in de vorm van 'zachte drang', zoals een dringend
advies, gecombineerd met individuele gesprekken zijn hier goed mogelijk.
Om die reden zal per individuele reiziger, mocht uiteindelijk een 'gedwongen kader' nodig zijn voor
quarantaine het proces uit artikel 35 Wpg gevolgd kunnen worden. Het zou goed zijn als dit
wetsvoorstel de juridische grondslag op een specifiek punt verduidelijkt. Op dit moment is het namelijk
onduidelijk of het binnen reizen uit een hoog-risico gebied valt binnen artikel 35, lid 1 sub a:
'indien er redenen zijn om aan te nemen dat die persoon recentelijk een dusdanig contact met
een lijder of een vermoedelijk lijder aan een infectieziekte behorend tot groep A heeft gehad, dat
deze persoon mogelijk met dezelfde ziekte is geïnfecteerd/.
Ons voorstel is daarom om in de Memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel de volgende tekst op te
nemen:
'Een kwalificatie als hoog-risico gebied op basis van deze wet, brengt met zich mee dat aan de
voorwaarde uit artikel 35 lid 1 sub a van de Wet is voldaan. Met andere woorden, van reizigers
uit hoog-risico gebieden zoals aangewezen op basis van deze wet kan worden aangenomen dat
zij recentelijk een dusdanig contact hebben gehad met een lijder of een vermoedelijk lijder aan
een infectieziekte behorend tot groep A.'
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Dit geeft ons op Saba de ruimte nog steeds te blijven werken met 'zachte drang' en tegelijkertijd
versterkt het de juridische basis, mocht onverhoopt toch een gedwongen kader in een individueel geval
op grond van artikel 35 Wpg nodig zijn.
Hoogachtend,
Namerls het Belstuurscollege Saba.
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