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MINISTERIЁLE REGELING van 3 december 2019 ter uitvoering van artikel
16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

Uitgegeven, 6 december 2019

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, INTEGRITEIT,
OVERHEIDSZORG, INNOVATIE EN ENERGIE

In overweging genomen hebbende:
dat als gevolg van een externe inbraak in het computernetwerk van het Dr.
Horacio Oduber ziekenhuis grote delen van dit netwerk voorlopig ontoegankelijk zijn geworden voor gebruik ten behoeve van de dienstverlening;
dat het Dr. Horacio Oduber ziekenhuis het enige ziekenhuis is van Aruba en
derhalve van essentieel belang is voor de gezondheidszorg in Aruba;
dat als gevolg van het ontoegankelijk worden van grote delen van het computernetwerk van het Dr. Horacio Oduber ziekenhuis sprake is van een ramp in
de zin van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51);
dat Aruba momenteel niet beschikt over een rampenplan als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Calamiteitenverordening, noch over een rampenbestrijdingsplan dat specifiek toegesneden is op een ramp als de onderhavige;
dat daarom bij landsbesluit van 27 november 2019 de aanwezigheid van een
ramp als bovenomschreven is vastgesteld om ten behoeve van een onmiddellijke bestrijding ervan de in de artikelen 11 tot en met 18 van de Calamiteitenverordening genoemde buitengewone bevoegdheden uit te kunnen oefenen;
dat in verband hiermee wenselijk is om regels te stellen ter voorkoming van
gevaar voor personen en goederen:
Gelet op:
artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51);
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HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
1.

2.

De beperking en bestrijding van de ramp als gevolg van de externe inbraak in het computernetwerk van het Dr. Horacio Oduber ziekenhuis,
zoals vastgesteld bij het landsbesluit van 27 november 2019 nr. 9 (nr.
1675-Geh), geschiedt overeenkomstig het Crisisbeheersingsplan Aruba,
zoals vastgesteld bij beslissing van de ministerraad van 31 juli 2018 (BE51/18), zoals nadien bijgewerkt, alsmede het Noodplan 2017 van het Dr.
Horacio E. Oduber Hospitaal.
Het Crisisbeheersingsplan Aruba en het Noodplan 2017, bedoeld in het
eerste lid, zijn beschikbaar via de algemene websites van de overheid
www.gobierno.aw en www.overheid.aw.

Artikel 2
Deze ministeriële regeling treedt in werking op 4 december 2019.

De minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie,
E.C. Wever-Croes

