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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT van de 6de mei 2020, no. 20/454  

____________ 
 

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 vanwege de wereldwijde verspreiding van de besmettelijke ziekte COVID-19 en ter 
waarborging van de lokale volksgezondheid en het zorgstelsel bij Landsbesluit tijdelijk 
inreisverbod alle landen en gebieden1, beperkingen c.q. verbodsbepalingen zijn vastgesteld voor 
het vervoeren van personen door middel van luchtvaartuigen vanuit besmette landen en 
gebieden naar Curaçao; 
 
dat in de eerder aangewezen landen en gebieden nog steeds sprake is van besmetting met 
COVID-19 als bedoeld in artikel 6, ten 1°, van de quarantaine-verordening; 
 
dat lokale transmissies van COVID-19 leiden tot een exponentiele groei aan besmettingen te 
lande;  
 
dat sinds de laatste verlenging van het inreisverbod met twee weken het aantal geconstateerde 
besmettingen niet verder is toegenomen;  
 
dat hieruit echter niet met zekerheid geconcludeerd kan worden dat er geen sprake meer is van 
lokale transmissie met COVID-19; 
 
dat het vorenstaande niet wegneemt dat enkele inreisbeperkingen of verbodsbepalingen 
vooralsnog noodzakelijk zijn om de mate van verspreiding van COVID-19 hier te lande 
beheersbaar te blijven houden en een overbelasting van de zorgcapaciteit te voorkomen; 
 
dat immers een toestroom van personen uit besmette landen en gebieden naar Curaçao een extra 
risico brengt voor verspreiding van COVID-19 op Curaçao (importgevallen); 
 
                     
1 P.B. 2020, no. 19, zoals laatstelijk gewijzigd P.B. 2020, no. 23.  
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dat, afhankelijk van de ontwikkeling van COVID-19 besmettingen in Curaçao, een versoepeling 
van het inreisverbod mogelijk is, met dien verstande dat de personen die uitgezonderd zijn van 
het inreisverbod onderhevig zijn aan strengere medische protocollen en quarantainemaatregelen 
in verband met de bestrijding van COVID-19;  
 
dat het wenselijk is om aan studenten in het buitenland, afkomstig uit Curaçao, die in een 
nijpende situatie verkeren, de mogelijkheid te bieden terug te keren naar Curaçao; 
 
dat het voorts wenselijk is personen binnen het Koninkrijk die zich hebben voorbereid om naar 
Curaçao te emigreren ook de mogelijkheid te bieden Curaçao binnen te komen; 
 
dat het in verband hiermee wenselijk is om ingezetenen, maar ook voormelde twee groepen van 
personen toe te staan om Curaçao gefaseerd in te laten reizen; 
 
dat in verband met de versoepeling van het inreisverbod het van belang is om quarantaine of 
isolatie in een afzonderlijke inrichting te verplichten om de risico van verspreiding van de 
besmetting door importgevallen te beheersen; 
 
dat de lokale zorgcapaciteit, alsmede de capaciteit van de quarantaine- of isolatie inrichting 
beperkt is en daarom niet onbeperkt de uitgezonderde groepen kunnen worden toegelaten; 
 
dat voor deze fase van versoepeling van het inreisverbod het Landsbesluit tijdelijk inreisverbod 
alle landen en gebieden dient te worden gewijzigd; 
  

  Gehoord: 
 

de Operationeel leider geneeskundige hulpverlening bij rampen; 
 
  Gelet op: 
 

het Tijdelijk landsbesluit aanwijzing COVID-19 als besmettelijke ziekte als bedoeld in de 
quarantaine-verordening2; 
de quarantaine-verordening3; 
het Tijdelijk landsbesluit aanwijzing COVID-19 als besmettelijke ziekte4; 
de Verordening van den 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke 
ziekten5; 
artikel 24 van de Luchtvaartlandsverordening6; 
de landsverordening rampenbestrijding7 

 
  

                     
2 P.B. 2020, no. 11 
3 P.B. 1917, no. 42. 
4 P.B. 2020, no. 12. 
5 P.B. 1921, no 66. 
6 P.B. 2019, no. 4 GT. 
7 P.B. 2015, no. 51 GT. 
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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 als volgt gewijzigd: 
 
A. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 
 

a. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:  
 

a.  personen die ingezetenen zijn van Curaçao en aan wie op verzoek toestemming hiertoe is 
verleend. 

 
b. Onder vervanging van het punt aan het slot van het eerste lid, onderdeel e door een 

puntkomma worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende: 
 

f.  personen afkomstig uit Curaçao die in het buitenland een studie volgen, die in een nijpende 
omstandigheden verkeren en aan wie op verzoek toestemming hiertoe is verleend; 

g.  personen die zich permanent op Curaçao wensen te vestigen en zich daartoe voor 16 maart 
2020 uit de basisadministratie van hun woonplaats hebben uitgeschreven. 

 
c. In het tweede lid, onderdeel a wordt het woord “landen” vervangen door: landen en gebieden. 
 
d. Onder vervanging van het punt aan het slot van artikel 3, tweede lid, onderdeel c door een 

puntkomma wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende: 
 

d. luchtvaartuigen die personen, die op grond van het eerste lid van het inreisverbod zijn 
uitgezonderd, vervoeren naar Curaçao. 

 
e. In het derde lid worden de woorden “onderdelen c en d” vervangen door: onderdelen a, c, d, f 

en g. 
 
f. Het zesde lid komt te luiden: 

 
6.  De personen, die zijn uitgezonderd van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, zijn onderhevig 

aan de medische protocollen, die voorafgaand aan, tijdens of na de reis zijn voorgeschreven 
en de quarantainemaatregelen, waaronder in ieder geval de quarantaine of isolatie in een 
door de overheid aangewezen inrichting overeenkomstig de incubatieduur van maximaal 
twee weken van COVID-19. 

 
g. Na het zesde lid, wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

 
7.  De kosten verbonden aan de tijdelijke afzondering  in de verplichte quarantaine- of isolatie 

inrichting komen voor rekening van de persoon, of diens ouders, voogd of verzorger in het 
geval de persoon minderjarig is, die Curaçao inreist, tenzij deze persoon van deze kosten is 
uitgezonderd. 
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 Artikel II 
 
Artikel III van het Landsbesluit van de 27ste maart 2020, no. 3738 komt als volgt te luiden:  
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 30 maart 2020 en geldt tot 8 mei 2020, met dien 
verstande dat artikel 3, eerste lid, onderdeel a, zoals het luidde de dag voor de datum van 
inwerkingtreding van dit landsbesluit, van kracht wordt. 
 
Artikel III 
 
Dit landsbesluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad. 
 
Artikel IV 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 8 mei 2020. 
  
 

Gegeven te Willemstad, 6 mei 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, 6de mei 2020 
            De Minister van Algemene Zaken, 

            E.P. RHUGGENAATH 

                     
8 P.B. 2020, no. 23, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2020, no. 40. 
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