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PUBLICATIEBLAD 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 25ste maart 2020, houdende regels 
voor het verhandelen van eet- en drinkwaren aan het publiek gedurende de COVID-19 crisis (Tijdelijke 
regeling handel eet- en drinkwaren COVID-19) 

____________ 
 

De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, 
in overeenstemming met de Minister van Economische Ontwikkeling, 

 
 Overwegende: 

 
dat het in het belang van de volksgezondheid wenselijk is regels te stellen voor sociale afstand 
om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen; 
 
dat het in verband met het beperken van de economische impact van de COVID-19 crisis het 
wenselijk is een balans te vinden in de maatregelen voor sociale afstand;  
 
dat het beperken van de dienstverlening door eet- en drinkgelegenheden aan het publiek tot 
enkel afhaal- en afleverdiensten, past binnen deze afwegingen; 
 
dat er een spoedeisend belang is bij de totstandkoming van deze regels;  

 
Gelet op: 

 
artikel 3, eerste lid, onderdeel g en artikel 4, eerste lid, van de Warenlandsverordening1;  

 
Heeft besloten: 

 
Artikel 1 

 
Het is de houder van een vergunning ingevolge de Vergunningslandsverordening2 of artikel 15, 
tweede lid, van de Landsverordening openbare orde, die strekt tot het leveren van eet- of 
drinkwaren aan het publiek, verboden: 
a. eet- of drinkwaren te leveren voor gebruik ter plekke; 
b. zitgelegenheid ter beschikking te stellen aan de klanten. 
 
  

                     
1 P.B. 1997, no. 334. 
2 P.B. 1963, no, 28. 
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Artikel 2 
 
De houder draagt ervoor zorg dat: 
a. bij het afleveren van eet- of drinkwaren een afstand van 2 meter tot de klant en tussen de 

klanten onderling wordt bewaard; 
b. een klant enkel alleen wordt bediend; de andere leden van zijn huishouden wachten in de 

auto; 
c. betalingen met contant geld worden beperkt;  
d. betaalautomaten na elk gebruik worden ontsmet; 
e. de klanten zich niet zelf kunnen bedienen van sauzen of andere bijkomende etenswaren; 
f. milieuvriendelijke verpakkingen worden gebruikt. 

 
Artikel 3 

 
Deze regeling treedt in werking op 25 maart 2020 om 13:00 uur. 

 
Artikel 4 

 
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling handel eet- en drinkwaren COVID-19. 

 
 
Gegeven te Willemstad, 25 maart 2020 
De Minister van Gezondheid,  
Milieu en Natuur, 
 S.F. CAMELIA- RÖMER 

 
 
 

Uitgegeven, 25ste maart 2020 
De Minister van Algemene Zaken,  
 E. P. RHUGGENAATH 
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Toelichting behorende bij de Tijdelijke regeling handel eet- en drinkwaren COVID-19 
 
Bij ministeriële beschikking van 16 maart 20203 is op basis van het rampenplan van Curaçao met 
ingang van 13 maart 2020 de situatie rondom de verspreiding van het COVID-19 virus onder de 
bevolking van Curaçao, als ramp als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Landsverordening 
rampenbestrijding4, gekenmerkt. 
 
In dat kader zijn op basis van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter 
bestrijding van besmettelijke ziekten5, maatregelen afgekondigd om sociale afstand tussen 
burgers te bewerkstelligen. 
 
De economische impact van deze maatregelen is groot. Ten einde het bedrijfsleven te 
ondersteunen is overwogen, dat het verantwoord is om de aflevering voor verbruik elders en de 
bezorging aan huis van eet- en drinkwaren, toe te staan, mits dezelfde regels van sociale afstand 
worden aangehouden bij die aflevering of bezorging. 
 
In verband met de rechtszekerheid is het wenselijk deze regels vast te leggen. Op basis van artikel 
3, eerste lid, onderdeel g, van de Warenlandsverordening kunnen bij landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, regels worden gesteld inzake het verhandelen van eet- en drinkwaren. 
Ingevolge artikel 4, eerste lid, van deze landsverordening, kunnen in spoedeisende gevallen deze 
regels bij ministeriële regeling met algemene werking worden gesteld. 
 
De regeling is tijdelijk van aard. Dit komt tot uitdrukking in de citeertitel. Aangezien vooralsnog 
niet kan worden aangegeven, voor welke periode deze regels dienen te gelden, is geen datum 
gesteld voor het vervallen van de regeling.  
 
De additionele regels die worden gesteld dienen tot het beperken van mogelijkheden voor 
besmetting en het beperken van de milieubelasting die ontstaat als gevolg van het gebruik van 
meer afhaalverpakkingen dan gebruikelijk. De bestuursmaatregelen en strafbepalingen zoals 
opgenomen in de Warenlandsverordening zijn van toepassing op deze regeling. 
 
De kosten inzake deze ministeriële regeling betreffen het handhaven van de regeling. De 
handhaving zal grotendeels door de korpspolitie uitgevoerd worden. Hierdoor zullen extra 
kosten zijn op de begroting van het ministerie van Justitie (Overwerk). Echter, door de 
voorzorgmaatregelen inzake COVID-19 zijn verschillende activiteiten afgelast waarbij de 
korpspolitie moest overwerken (voorbeeld Seu gerelateerde activiteiten, waardoor financiële 
ruimte wordt gecreëerd ter dekking van de extra kosten. 
 
Indien de extra kosten hoger zijn, dienen deze budgetneutraal gedekt te worden. 
 

De Minister van Gezondheid,  
Milieu en Natuur, 
 S.F. CAMELIA- RÖMER 

                     
3 P.B. 2020, no. 15. 
4 P.B. 2015, no. 51 GT. 
5 P.B. 1921, no. 66. 


