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Wet van 17 april 1997 tot wijziging van de
artikelen 1 en 3 van de Wet collectieve preventie
volksgezondheid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het
oog op een adequate bestrijding van epidemieën van infectieziekten een
bevoegdheid te creëren voor Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport om gemeenten een aanwijzing te geven in crisissituaties;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
De Wet collectieve preventie volksgezondheid1 wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel a komt te luiden:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
2. Onder vervanging van de punt door puntkomma wordt toegevoegd
een onderdeel c, luidende:
c. epidemie van infectieziekten: een in korte tijd sterke toename van het
aantal nieuwe patiënten lijdend aan een krachtens artikel 1, tweede of
derde lid, van de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken aangewezen ziekte.
B
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt het cijfer 1 geplaatst.
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2. Toegevoegd worden een tweede en derde lid, luidende:
2. Onze Minister kan ter zake van de bestrijding van een epidemie van
infectieziekten een aanwijzing geven aan de gemeenteraad, indien deze
niet of niet naar behoren maatregelen treft ter bestrijding van de
epidemie, terwijl er ernstig gevaar voor de volksgezondheid dreigt en een
bovenregionale verspreiding van de desbetreffende infectieziekte te
verwachten is.
3. Onze Minister pleegt over een voornemen tot het geven van een
aanwijzing overleg met de gemeenteraad. Hij deelt het nemen van de
aanwijzing, onder vermelding van de redenen daarvoor, mee aan de beide
kamers van de Staten-Generaal.

ARTIKEL II
1

Stb. 1990, 300.

Zie voor de behandeling in de StatenGeneraal:
Kamerstukken II 1995/96, 1996/97, 24 748.
Handelingen II 1996/97, blz. 4671.
Kamerstukken I 1996/97, 24 748 (235).
Handelingen I 1996/97, blz. 1099–1100.

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 17 april 1997
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
Uitgegeven de tiende juni 1997
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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