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PUBLICATIEBLAD 
 

 

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 16de  maart 2020 

________________ 

 
De Minister van Algemene Zaken, 

 

 

Overwegende: 

 

dat de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) een pandemie heeft verklaard inzake het virus 

COVID-19; 

 

dat deze infectieziekte bij het Tijdelijk landsbesluit aanwijzing COVID-19 virus als besmettelijke 

ziekte als bedoeld in de quarantaine-verordening1 als besmettelijke ziekte is aangewezen; 

 

dat op 13 maart 2020 het eerste geval van besmetting met het COVID-19 virus is vastgesteld bij 

een persoon die recentelijk vanuit het buitenland naar Curaçao was gereisd; 

 

dat gezien de hoge mate van besmettelijkheid van het COVID-19 virus er sprake is van een 

gebeurtenis die tot een zodanig ernstige verstoring kan leiden, waarbij het leven en de 

gezondheid van vele burgers in ernstige mate bedreigd wordt, dan wel dat er in ieder geval 

sprake is van het bestaan van ernstige vrees daarvoor; 

 

dat in verband hiermede het noodzakelijk is de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om 

verdere verspreiding van deze uitbraak zo veel mogelijk te mitigeren; 

 

dat in overeenstemming met artikel 1 van de Landsverordening rampenbestrijding2 de Minister 

van Algemene Zaken belast is met de voorbereiding op en de bestrijding van rampen, waarbij 

een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist;  

 

dat in overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening rampenbestrijding de Minister 

van Algemene Zaken het opperbevel heeft in geval van een ramp of van een ernstige vrees voor 

het ontstaan daarvan; 

 

dat de Minister van Algemene Zaken bevoegd is om met het oog op de bestrijding van een ramp 

alle bevelen te geven die hij nodig acht; 

 

 

                     
1
 P.B. 2020, no. 11. 
2
 P.B. 2015, no. 51. 
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dat het in dit kader wenselijk is om het rampenplan in werking te stellen en op te schalen naar 

de Gecoördineerde Rampen- en Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP 3); 

 

dat de Raad van Ministers in de vergadering van 13 maart 2020 heeft aangegeven de 

bovengenoemde besluiten van de Minister van Algemene Zaken te ondersteunen; 

 

Gehoord: 

het advies van de Operationele Leider geneeskundige hulpverlening bij rampen en de Landelijk 

rampencoördinator; 

 

Gelet op: 

de Landsverordening rampenbestrijding (P.B. 2015, no. 51); 

 

H e e f t  b e s l o t e n: 

 

Artikel 1 

1. Curaçao verkeert per 13 maart 2020 in een rampsituatie, als bedoeld in artikel 1 van de 

Landsverordening rampenbestrijding, wegens de aanwezigheid van de besmettelijke ziekte 

COVID-19 (Coronavirus). 

2. Met ingang van 13 maart 2020 wordt het landelijk rampenplan in werking gesteld en wordt 

meteen opgeschaald naar GRIP 3. 

3. De diensten en organisaties treffen met inachtneming van het landelijk rampenplan de 

nodige maatregelen met het oog op de rampenbestrijding en verlenen aan de uitvoering van 

dit plan hun volledige medewerking.  

 

Artikel 2 

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad. 

 

Artikel 3 
 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening en werkt terug 

tot en met 13 maart 2020. 

 

 

 

 

Gegeven te Willemstad, 16 maart 2020 

De Minister van Algemene Zaken, 

E. P. RHUGGENAATH  

 

 

Uitgegeven de 16de maart 2020 

De Minister van Algemene Zaken, 

E. P. RHUGGENAATH  

 


