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LANDSBESLUIT van de 2de juni 2020, no. 20/579  

____________ 
 

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 met ingang van 8 mei 2020 de inreisbeperkingen voor het vervoeren van personen naar 
Curaçao voor het laatst zijn versoepeld2; 
 
dat het vorenstaande niet wegneemt dat enkele inreisbeperkingen of verbodsbepalingen 
vooralsnog noodzakelijk zijn om de risico van verspreiding van COVID-19 hier te lande 
beheersbaar te blijven houden en een overbelasting van de zorgcapaciteit te voorkomen; 
 
dat de praktijk immers heeft uitgewezen dat de toestroom van personen uit besmette landen en 
gebieden naar Curaçao een extra risico blijft voor verspreiding van COVID-19 op Curaçao 
vanwege importgevallen; 
 
dat niettegenstaande het vorenstaande een versoepeling van het inreisverbod mogelijk is, zolang 
de personen die uitgezonderd zijn van het inreisverbod onderhevig zijn aan de strengere 
medische protocollen en verplichte quarantainemaatregelen in verband met de bestrijding van 
COVID-19;  
 
dat na een evaluatie van de afgelopen periode het wenselijk is personen om bepaalde familie 
gerelateerde humanitaire redenen te laten inreizen; 
 

                     
1 P.B. 2020, no. 19, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2020, no. 47.  
2 P.B. 2020, no. 47. 
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dat daarnaast het noodzakelijk is om personen die de bemanning van in Curaçao aangemeerde 
schepen moeten vervangen vanwege bijvoorbeeld de wisseling van het seizoen, toe te laten;  
 
dat in verband met de verdere versoepeling van het inreisverbod de verplichte quarantaine of 
isolatie in een afzonderlijke inrichting om de risico van verspreiding van de besmetting door 
importgevallen te beheersen, onverminderd van kracht blijft; 
dat voor deze volgende 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-verordening3; 
de quarantaine-verordening4; 
het Tijdelijk landsbesluit aanwijzing COVID-19 als besmettelijke ziekte5; 
de Verordening van den 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke 
ziekten6; 
artikel 24 van de Luchtvaartlandsverordening7; 
de Landsverordening rampenbestrijding8; 
 

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

Artikel I 
 

Het Landsbesluit tijdelijk inreisverbod alle landen en gebieden wordt als volgt gewijzigd: 
 
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

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

g. personen die zich permanent op Curaçao wensen te vestigen en zich daartoe uit de 
basisadministratie van hun woonplaats hebben uitgeschreven en aan wie op verzoek 
toestemming hiertoe is verleend.  

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

puntkomma worden drie nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende: 

                     
3 P.B. 2020, no. 11. 
4 P.B. 1917, no. 42. 
5 P.B. 2020, no. 12. 
6 P.B. 1921, no. 66. 
7 P.B. 2019, no. 4 GT. 
8 P.B. 2015, no. 51 GT. 
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h. personen die de uitvaart van een familielid in Curaçao willen bijwonen en aan wie op 

verzoek toestemming hiertoe is verleend; 
i. personen die een familielid, dat zich in Curaçao in de terminale fase bevindt, willen 

verzorgen of bezoeken en aan wie op verzoek toestemming hiertoe is verleend; 
j. personen die de bemanning aan boord van een in Curaçao aangemeerde schip vervangen 

en aan wie op verzoek toestemming hiertoe is verleend. 
 

c. Het tweede lid, onderdeel b, komt te luiden: 
 
b. luchtvaartuigen met transitopassagiers die Curaçao aandoen waarvan de 

transitopassagiers aan boord van die luchtvaartuigen blijven, dan wel luchtvaartuigen die 
Curaçao aandoen voor een ‘wing to wing transfer’ van passagiers; 

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

a, c, d, f, g, h, i en j. 
 

Artikel II 
 

Dit landsbesluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad. 
 
Artikel III 

 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 5 juni 2020. 
  

Gegeven te Willemstad, 2 juni 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, 3de juni 2020 
            De Minister van Algemene Zaken, 

            E.P. RHUGGENAATH 
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