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Wetgeving rond 

“aangewezen plaatsen van binnenkomst”

A en B havens en luchthavens



WPG en ‘aangewezen plaatsen van binnenkomst’

• Achtergrond IHR

• Specifieke wetgeving: in wet en Besluit

• Welke (lucht)havens aangewezen?

• Vertaling naar de praktijk – Draaiboek IHR

• Implementatietraject



International Health Regulations

(LOI  november 07)

Doel:

“Het doel en de reikwijdte van deze Regeling zijn het voorkomen van, 

beschermen tegen, beheersen van en het voorzien in maatregelen

op het gebied van de volksgezondheid naar aanleiding van de 

internationale verspreiding van ziekte 

op een wijze die toegesneden is op en beperkt is tot 

volksgezondheidsrisico’s, en die onnodige belemmering van het 

internationaal verkeer en de internationale handel vermijden.”

Aanleiding nieuwe IHR (2005): 

- Toegenomen handel en personenvervoer
- SARS epidemie in 2003



IHR:  ‘Ter land, ter zee en in de lucht’

• Aanwijzen Plaatsen van Binnenkomst

• Benoemen van ‘competente Autoriteiten’:
- Monitoren van bagage en goederen

- Goede sanitaire voorzieningen

- Treffen van maatregelen m.b.t. goederen, vervoersmiddelen

- Treffen van maatregelen voor reizigers

- Een opschalingsplan voor onverwachte Public Health 
gebeurtenissen

• Aangewezen PvB doorgeven aan de WHO

• In Nederland:
- geen ‘land crossings’

- onderscheid A en B havens. 



WPG – paragraaf 6: art 48 t/m 58 

• Meldingsplicht: gezagvoerder schip of luchtvaartuig informeert de 
verkeersleiding

- Bij ernstig vermoeden van ziektegevallen van infectieuze aard die een ernstig gevaar 

voor de volksgezondheid kán opleveren

• Maritieme gezondheidsverklaring en algemene verklaring voor 
luchtvaartuigen

• Burgemeester krijgt extra bevoegdheden 

- tot toelating of onttrekking aan het vrije verkeer

- Opdragen van maatregelen voor infectieziektebestrijding aan (lucht)haven en 

vervoersexploitanten

Besluit bij WPG: art 13 en 14

• (lucht)haven beschikt over noodplan voor infectieziektebestrijding, incl
quarantaine

• A (lucht)haven: aparte ruimte voor opvang, en crisisdienst



Ministriële regeling: 

aangewezen A- en B-

havens

Den Helder

Zaandam

Velsen (IJmuiden)

Beverwijk

Rotterdam

Harlingen
Delfzijl

Groningen 

Airport Eelde

Amsterdam

Schiphol
Rotterdam Airport

Maastricht 
Aachen
Airport

Eindhoven Airport

Terneuzen

Vlissingen

Maassluis

Schiedam, Dordrecht, Vlaardingen

Eemsmond

en luchthavens



Vertaling naar de praktijk – voor de GGD
• Afspraken maken mbt

Melden:

- Gezagvoerder (artikel 50)

- Maritieme 
gezondheidsverklaring/ 
Verklaring luchtvaartuigen

- Artsen / hoofden van 
laboratoria

• Afspraken maken over 
Respons:

- Scenario’s

- Vastleggen wie doet wat

- Aansluiten bij reguliere 
infectieziektebestrijding

- Doorgeleiden (lucht) vaartuig 
van B naar A (lucht)haven in 
bijzondere situaties 

(lucht)haven autoriteiten

GGD / burgmeester



Implementatie traject

• Gemeenten en (lucht) havenautoriteiten geïnformeerd

• Havens: 

- Informatiebijeenkomst maart 2008

- GGD Rotterdam 

- GGD’en van havens rond Noordzeekanaal maken voorbeeld 
noodplan

• Luchthavens: 

- GGD Kennemerland verantwoordelijk voor Schiphol.

- Informatiebijeenkomst volgt 

• Bespreking draaiboek IHR LOI 16 december 08


