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LANDSBESLUIT van de 27ste maart 2020, no. 20/373  

____________ 
 

De Gouverneur van Curaçao, 
 
Op voordracht van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, de Minister van 
Gezondheid, Milieu en Natuur en de Minister van Algemene Zaken, 
 
 Overwegende: 
 

dat bij het Landsbesluit tijdelijk inreisverbod alle landen en gebieden1, verbodsbepalingen zijn 
vastgesteld voor het vervoeren van personen door middel van luchtvaartuigen vanuit landen en 
gebieden naar Curaçao; 
 
dat ingevolge het Landsbesluit tijdelijk inreisverbod alle landen en gebieden personen die 
ingezetenen zijn van Curaçao en die beschikken over een retourticket van het verbod zijn 
uitgezonderd; 
 
dat sinds de inwerkingtreding van het Landsbesluit tijdelijk inreisverbod alle landen en gebieden 
ruim duizend ingezetenen zijn teruggekeerd vanuit besmette landen en gebieden; 
 
dat deze personen tot nu toe zijn onderworpen aan een vrijwillige quarantaine van veertien dagen; 
 
dat een aantal van de bovengenoemde personen zich niet aan de medische protocollen en 
quarantaine voorschriften houdt en hierdoor een grotere kans bestaat op een uitbraak van de 
besmettelijke ziekte in Curaçao vanwege de snelle verspreiding van COVID-19; 
 
dat het vorenstaande een ernstige bedreiging vormt voor de lokale volksgezondheid en het 
zorgstelsel en het ter bescherming van de openbare gezondheid, noodzakelijk is om de 
mogelijkheid voor ingezetenen om Curaçao in te reizen tijdelijk nader te beperken; 
 
dat derhalve het Landsbesluit tijdelijk inreisverbod alle landen en gebieden moet worden 
gewijzigd; 
  
   
  

                     
1 P.B. 2020, no. 16. 
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  Gelet op: 
 

het Tijdelijk landsbesluit aanwijzing COVID-19 als besmettelijke ziekte als bedoeld in de 
quarantaine-verordening2; 
artikel 15, tweede lid, van de quarantaine-verordening3; 
artikel 24 van de Luchtvaartlandsverordening4; 
 

H e e f t   g o e d g e v o n d e n: 
 

Artikel I 
 

Het Landsbesluit inreisverbod alle landen en gebieden wordt tijdelijk als volgt gewijzigd: 
 

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a komt te vervallen. 
 
Artikel II 
 
Dit landsbesluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad. 
 
Artikel III 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 30 maart 2020 en heeft een geldigheidsduur van 
twee (2) weken, met dien verstande dat artikel 3, eerste lid, onderdeel a, zoals hij luidde de dag voor 
de datum van inwerkingtreding van dit landsbesluit, van kracht wordt. 
  
 

Gegeven te Willemstad, 27 maart 2020 
 L.A. GEORGE-WOUT 

   
De Minister van Verkeer, Vervoer  
en Ruimtelijke Planning, 
           Z.A.M. JESUS-LEITO 
 
De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, 

S.F. CAMELIA- RÖMER 
 
De Minister van Algemene Zaken, 

E.P. RHUGGENAATH 
 
            Uitgegeven de, 27ste maart 2020 
            De Minister van Algemene Zaken, 

            E.P. RHUGGENAATH 

                     
2 P.B. 2020, no. 11. 
3 P.B. 1917, no. 42. 
4 P.B. 2019, no. 4 GT. 


