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MINISTERIËLE BESCHIKKING  van de  20ste  april  2020  tot wijziging  van de Beschikking 

maatregelen openbare orde COVID‐19 V1 

____________ 
 

De Minister van Justitie, 

in overeenstemming met de Minister van Algemene Zaken,  

de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur en  

de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, 

 

  Overwegende: 

 

dat ingevolge artikel 25 van de Staatsregeling van Curaçao2 op de overheid de verplichting rust 

om maatregelen te nemen ter bevordering van de volksgezondheid; 

 

dat COVID‐19 als besmettelijke ziekte  is aangewezen bij het Tijdelijk  landsbesluit aanwijzing 

COVID‐19 virus als besmettelijke ziekte3; 

 

dat laatstelijk bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID‐19 V van 11 april 2020 voor 

de periode tot en met 27 april 2020 maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de openbare 

orde, in het bijzonder de openbare gezondheid; 

 

dat sinds de laatste wijziging van de Beschikking maatregelen openbare orde COVID‐19 V het 

aantal geconstateerde besmettingen niet verder is toegenomen; 

 

dat hieruit echter niet met zekerheid de conclusie kan worden getrokken dat er geen sprake meer 

is van lokale transmissie met COVID‐19; 

 

dat het derhalve van belang blijft om een aantal maatregelen te handhaven, ter voorkoming van 

de lokale besmetting; 

 

dat  verder  moet  worden  zorggedragen  dat  andersoortige  gezondheidsproblemen  worden 

voorkomen dan wel worden bestreden, waarbij onder andere de zorg voor de schoonmaak en 

hygiëne in en rondom woningen en andere verblijfplaatsen zeer belangrijk is; 

 

dat, gezien de sociaal‐economische impact van de shelter in place, het voorts van belang is om 

daar waar mogelijk en stapsgewijs de economie verder op te starten; 

                     
1 P.B. 2020, no. 31, zoals gewijzigd laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2020, no. 35. 
2 A.B. 2010, no. 86. 
3 P.B. 2020, no. 12. 
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dat, afhankelijk van de ontwikkeling van de COVID‐19 besmetting in Curaçao, een gefaseerde 

versoepeling van de maatregelen mogelijk is;  

 

dat in verband hiermee met ingang van 16 april 2020 het voor individuen is toegestaan om op 

een openbare plaats aan lichaamsbeweging te doen; 

 

dat thans na afweging van de verschillende belangen wordt geconcludeerd dat een tweede fase 

van  versoepeling  van  de  reeds  vastgestelde  maatregelen  in  de  Beschikking  maatregelen 

openbare orde COVID‐19 V kan worden toegepast;  

 

dat voor deze fase van versoepeling van de maatregelen de Beschikking maatregelen openbare 

orde COVID‐19 V dient te worden gewijzigd; 
 

Gehoord: 

de Operationeel leider geneeskundige hulpverlening bij rampen; 

 

H e e f t  b e s l o t e n: 

Artikel I 

De Beschikking maatregelen openbare orde COVID‐19 V wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

a. Onder  vervanging  van  de  punt  aan  het  slot  van  het  eerste  lid,  onderdeel  c  door  een 

puntkomma, wordt een nieuw onderdeel d toegevoegd, luidende: 

d.  voor  het  verkrijgen  van  de  dienstverlening  als  bedoeld  in  artikel  6a,  eerste  lid, 

onderdelen b en d. 

b. In  het  vierde  lid  worden  de  woorden  “Indien  personen  voor  het  uitvoeren  van  de 

zorgtaken  als  bedoeld  in  het  eerste  lid,  onderdelen  a  en  c,”  vervangen  door:  Indien 

personen voor het uitvoeren van de zorgtaken als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a 

en c en voor het verkrijgen van de diensten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d,. 

c.  In het vijfde  lid worden de woorden  ‘de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en 

Wetenschap’ vervangen door: de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. 

 

B. Artikel 1a komt te luiden: 

Artikel 1a 

Lichaamsbeweging als doel 

1.  Onverminderd  het  bepaalde  in  artikel  1,  kunnen  personen  zich  op  de  openbare weg 

begeven  tussen  06:00 uur  en  09:00 uur  en  tussen  18:00 uur  en  20:00 uur  om  te  lopen, 

hardlopen en fietsen en tussen 06:00‐09:00 uur om te zwemmen.  
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2.  Indien personen gebruik maken van een motorvoertuig of een bromfiets als bedoeld  in 

artikel 1 van de Wegenverkeersverordening Curaçao 20004, om zich te begeven naar een 

bestemming om aan lichaamsbeweging, genoemd in het eerste lid, te doen op de openbare 

weg, kunnen zij zich uitsluitend hiertoe met deze vervoermiddelen op de openbare weg 

begeven conform de verdeling opgenomen in bijlage 4. 

 

C. Artikel 5, tweede lid komt te luiden: 

2.  De personen, ondernemingen of organisaties, bedoeld in het eerste lid, dragen ervoor zorg 

dat:  

a.  zij en hun werknemers een door of namens de Minister van Algemene Zaken afgegeven 

verklaring  bij  zich  dragen,  waaruit  blijkt  dat  zij  zich  voor  het  uitvoeren  van 

werkzaamheden op de openbare weg kunnen begeven; en 

b.  zij en hun werknemers de richtlijnen voor hygiëne en sociale afstand, genoemd in bijlage 

2 bij deze beschikking, voor zover van toepassing, strikt naleven. 

c.  geen  diensten  worden  geleverd  zolang  er  geen  werkprotocol,  dan  wel  richtlijnen, 

gebaseerd op bijlage 2 en toegespitst op de bedrijfssector van de persoon, onderneming 

of  organisatie  door  of  namens  de  Minister  van  Economische  Ontwikkeling  is 

goedgekeurd. 

 

D. Artikel 6, tweede lid komt te luiden:  

2.  Het  verbod,  genoemd  in  het  eerste  lid  geldt  niet  voor  apotheken,  benzinestations, 

supermarkten, minimarkten, toko’s, natuurwinkels, broodbakkerijen en optika’s.  

 

E. Na artikel 6 wordt een nieuw artikel ingevoegd luidende: 

Artikel 6a 

Dienstverlening op afstand 

1.  In afwijking van artikel 6, eerste lid kan de volgende dienstverlening op de in dit artikel 

aangeduide wijzen worden verleend aan het publiek: 

a.  de verkoop door boekwinkels en winkels voor kantoorartikelen met uitzondering van 

kantoormeubels,  door  middel  van  bestelling  op  afstand  en  levering  middels 

thuisbezorging; 

b.  de verkoop van hardware producten,  inclusief electrische en electronische hardware 

producten, met uitzondering van electrische en electronische apparatuur door middel 

van drive‐in, drive‐through, dan wel thuisbezorging;  

                     
4 P.B. 2013, no. 41 (G.T.). 
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c.  de verkoop door computer‐ en telefoonwinkels door middel van bestelling op afstand 

en levering middels thuisbezorging; 

d.  reparatiewerkzaamheden  aan  computers,  telefoons  en  aanverwante  apparatuur, 

waarbij: 

‐  klanten op afspraak apparatuur ter reparatie in de winkel kunnen afleveren dan wel 

aan  huis kunnen laten ophalen;  

‐  apparatuur  na  reparatie  door  de  klant  op  afspraak  in  de  winkel  kan  worden 

opgehaald dan wel door het bedrijf op afspraak kan worden thuisbezorgd; 

e.  het verlenen van telecommunicatiediensten op afspraak en aan huis. 

2.  Het is verboden voor bedrijven om voor de dienstverlening als bedoeld in het eerste lid, 

klanten in de winkel te ontvangen dan wel personen anders dan werknemers in de winkel 

toe te staan. 

3.  Klanten bij de in het eerste lid bedoelde bedrijven zijn bij dienstverlening door middel van 

drive‐in en drive‐through niet toegestaan van hun motorvoertuig of bromfiets voor, tijdens 

of na de dienstverlening op locatie van het bedrijf uit of af te stappen; 

 

F. “Bijlage 1” en “Bijlage 2” worden respectievelijk vervangen door Bijlage 1 en Bijlage 2 bij deze 

beschikking.  

 

Artikel II 

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad. 

 

Artikel III 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. 

 

Gegeven te Willemstad, 20 april 2020 

De Minister van Justitie, 

               Q. C. O. GIRIGORIE 

 

 

 

 

Uitgegeven de 20ste april 2020 

De Minister van Algemene Zaken, 

   E. P. RHUGGENAATH 
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BIJLAGE 1 bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID‐19 V 

 

VITALE FUNCTIES EN PROCESSEN DIE NOODZAKELIJK EN URGENT KUNNEN 

ZIJN TUSSEN 06:00 UUR‐ 21:00 UUR 

 
I. Zorg, inclusief inkoop en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen; 

II. Begrafenisondernemingen en crematoria; 

III. Politie,  Kustwacht,  andere  diensten  belast  met  handhaving  van  de  openbare  orde  en 

opsporing en Politiearts; 

IV. Defensie en Koninklijke Marechaussee; 

V. Openbaar Ministerie; 

VI. Hoge Colleges van Staat en vaste colleges van advies; 

VII. Douane; 

VIII. Gerechtsambtenaren, inclusief advocaten en notarissen; 

IX. Kritische functies bij de vertegenwoordiging van derde landen op Curaçao (Consuls); 

X. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen; 

XI. Particuliere beveiligings‐ en bewakingsbedrijven; 

XII. Luchthaven, luchtverkeersleiding en luchtverkeersveiligheid; 

XIII. Meteorologische dienst; 

XIV. Havens, loodsdiensten, havenveiligheidsinspectie en havenstaatcontrole; 

XV. Scheepsreparatie; 

XVI. Openbaar vervoer; 

XVII. Voedselketen en aanverwante levensbehoeften (breed) betreft: supermarkten, minimarkten, 

toko’s,  broodbakkerijen,  groothandel  en  import,  transport  van  voedsel,  lokale  productie, 

verwerking en aanlevering, inclusief voeding voor dieren; 

XVIII. Productie, opslag, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde producten); 

XIX. Productie en distributie van water en elektriciteit; 

XX. Productie en levering van producten voor reiniging en ontsmetting; 

XXI. Financiële dienstverlening, waaronder verzekeringsmaatschappijen en kredietinstellingen; 

XXII. Schoonmaakdiensten, wasserijen en ongediertebestrijding; 

XXIII. Vervoer van afval en vuilnis, inclusief de landfill; 

XXIV. Urgente reparatiewerkzaamheden aan de openbare infrastructuur;  

XXV. Voertuigreparatie en verkoop van onderdelen; 

XXVI. Bewateren van openbaar groen conform de instructies van de opdrachtgever; 

XXVII. Verzorging van dieren; 

XXVIII. Journalistieke media en telecommunicatie;  

XXIX. Radiocommunicatie, internet‐ en datadiensten; 

XXX. Verkoop en reparatie van computers, telefoons en aanverwante apparatuur; 

XXXI. Boekhandels en winkels voor kantoorartikelen; 

XXXII. Verkoop van hardware, inclusief elektrische en elektronische hardware; 

XXXIII. Posterijen; 

XXXIV. Continuïteit hulpverleningsdiensten: 

a. Meldkamerprocessen; 

b. Brandweerzorg; 

c. Ambulancezorg; 

d. Crisisbeheersing en rampenbestrijding; 
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XXXV. Vitale overheidsprocessen, waaronder:  

a. betalingen uitkeringen en pensioenen; 

b. burgerzaken en basisadministratie; 

c. consulaire dienstverlening; 

d. toelating en uitzetting van personen; 

e. in‐ en uitklaring van vracht; 

f. begrotings‐ en financieel beheer; 

g. inspectiediensten; 

h. kinder‐ en jeugdbescherming; 

i. vlaggenstaat. 
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BIJLAGE 2 bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID‐19 V 

 

RICHTLIJNEN VOOR VERANTWOORD ONDERNEMEN IN EEN VITALE FUNCTIE 

OF VITAAL PROCES  

 
1. ALGEMEEN 

- Ondernemers, medewerkers  en klanten houden  zich  aan de officiële  richtlijnen van de 

overheid van Curaçao; 

- Als  er  updates  komen  op  deze  afspraken  worden  die  zo  snel  mogelijk  officieel 

gecommuniceerd vanuit de overheid; De ondernemer, medewerkers  en klanten dienen 

zich prompt hieraan te houden;  

- Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de werkprotocollen c.q. richtlijnen per 

bedrijfssector;  

- De richtlijnen worden voor zowel het personeel als de klanten zowel buiten als binnen de 

bedrijfsruimte opgehangen. 

 
2.  RICHTLIJNEN VOOR HYGIENE EN SOCIALE AFSTAND VOOR DE KLANT 

- Er wordt niet meer dan één persoon per huishouden in een onderneming toegelaten; 

- Er worden geen kinderen jonger dan zestien (16) jaar toegelaten; 

- Een ieder bewaart 2 meter afstand tot andere personen;  

- Het betalen met pinpas wordt zo veel mogelijk  toegepast; het gebruik van contant geld 

wordt ontmoedigd met duidelijk zichtbare aanwijzingen;  

- Telefonisch of online bestellen met  thuisbezorging  is de norm  tot nader bericht van de 

overheid van Curaçao; 

- Interactie tussen bezorgers en klanten bij thuisbezorging wordt beperkt door leveringen 

achter te laten bij de leveranciersingang, toegangsdeur, porch of andere plaatsen waardoor 

blootstelling van persoon  tot persoon door contact wordt vermeden. Bij afgifte van een 

product  wordt  steeds  rekening  gehouden  met  2  meter  afstand  tussen  bezorger  en 

ontvanger. 

 
3.  RICHTLIJNEN VOOR HYGIENE EN SOCIALE AFSTAND VOOR ONDERNEMERS EN 

MEDEWERKERS 

- In een ruimte wordt één (1) klant per 10 vierkante meter toegestaan; 

- De  ondernemer draagt  zorg  voor  het  aanduiden  van  het maximaal  aantal  klanten dat 

tegelijkertijd in de bedrijfsruimte wordt toegestaan; 

- De ondernemer draagt zorg voor het aanduiden, door middel van bijvoorbeeld gekleurde 

tape op de grond, op welke afstand ‐minimaal 2 meter‐ de personen bij de kassa(‘s) en in 

gangpaden afstand van elkaar dienen te houden; 

- Een  ondernemer  draagt  zorg  voor  maximale  hygiëne  door  o.a.  aanwezigheid  van 

alcoholhoudende handgel (ten minste 70%) bij de klanteningang van de onderneming; 

- Winkelwagens, winkelmandjes en betaalautomaten worden na elk gebruik gedurende de 

dag ontsmet met sanitizer of een chloorhoudend schoonmaakmiddel; 

- Eenieder  dient  handen  te wassen met water  en  zeep  voor minimaal  20  seconden,  bij 

afwezigheid van water, een gel met minimaal 70% alcohol gebruiken; 
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- De ondernemer draagt ervoor zorg dat samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen 

niet beschikbaar worden gesteld; 

- Oppervlakten die door veel mensen worden aangeraakt, zoals lichtknoppen, liftknoppen, 

trapleuningen,  stopcontacten,  deurknoppen,  toonbanken,  productrekken  e.d.  dienen 

regelmatig schoon te worden gemaakt; 

- Het personeel wordt voorgelicht en getraind over de algemene hygiënevoorschriften; 

- Thuisbezorging vindt plaats tot aan de toegangsdeur, de woning van de klant wordt niet 

betreden; 

- Speeltuinen e.d. in de onderneming worden gesloten tot nader order; 

- Er  wordt  een  sociale  afstand  van  2  meter  aangehouden  tussen  het  personeel  in  de 

bedrijfsruimte; 

- Het  gezamenlijk  gebruik  van  werkmateriaal  door  collega’s  wordt  zoveel  mogelijk 

vermeden;  

 

Bijzondere richtlijnen bij ziektgevallen binnen de onderneming: 

- Instrueer werknemers om thuis te blijven als ze ziek zijn, met name als ze last hebben van 

verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts (vanaf 38 C); 
- Ondernemer meldt onmiddellijk aan het Ministerie GMN (afdeling Epidemiologie) in het 

geval van een stijging van het aantal ziekmeldingen.  

 
4. RICHTLIJNEN IN GEVAL DIENSTVERLENING EEN AFSTAND VAN MINDER DAN TWEE (2) 

METER VERGT 

- Alle bovenstaande regels zijn overeenkomstig van toepassing; 

- Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden; 

- Draag zorg voor een telefonisch of digitaal intake met de klanten, waarin wordt afgesproken dat bij 

de fysieke afspraak de klanten de instructies volgen voor sociale afstand en hygiëne en als de klanten 

ziek zijn, met name als ze last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen 

en koorts (vanaf 38 C) de fysieke afspraak wordt uitgesteld. 

 

 


