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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 15de november  2020  tot 

wijziging van de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII 1 

 

____________ 
 

De Minister van Justitie, 

in overeenstemming met de Minister van Algemene Zaken,  

de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur,  

de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, 

en de Minister van Economische Ontwikkeling, 

 

  Overwegende: 

 

dat bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII, hierna: de Regeling, vanwege de 

COVID‐19 pandemie aangepaste maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de openbare 

orde, in het bijzonder de openbare gezondheid; 

 

dat laatstelijk op 6 november 2020 de Regeling  is verlengd maar ook versoepeld wegens onder 

andere de blijvende stabiliteit van de dagelijkse incidenties en de verbetering van de ‘positivity 

rate’; 

 

dat er echter direct in de daaropvolgende periode een significante stijging is opgetreden in de 

gemiddelde ‘positivity rate’ en voorts meerdere clusters van besmettingen zijn geconstateerd op 

de werkvloer; 

 

dat de eerdere dalende trend van het aantal besmettingen op Curaçao zich niet heeft voortgezet 

en er thans juist een aanhoudende stijgende trend bestaat; 

 

dat daarnaast een cluster is geconstateerd onder het ziekenhuispersoneel met alle gevolgen van 

dien voor zowel de COVID‐19 als de niet‐COVID‐19 gerelateerde zorgverlening; 

 

dat de COVID‐19 crisis hier te lande zich nog steeds in fase drie van de Escalatiestrategie COVID‐

19 bevindt; 

 

dat als gevolg van het vorenstaande het noodzakelijk is de maatregelen ter bescherming van de 

openbare orde, in het bijzonder de openbare gezondheid, wederom te verscherpen en bijgevolg 

                     
1 P.B. 2020, no. 52, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2020, no. 121. 
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te verlengen om het aantal nieuwe besmettingen door lokale transmissie zoveel mogelijk terug 

te dringen; 

 

dat deze maatregelen voornamelijk toezien op het voorkomen van ongewenste agglomeratie van 

personen met bijbehorende besmettingsrisico’s, de aanpassing van  openings‐ en sluitingstijden 

voor dienstverlening en het verplicht dragen van mondmaskers in binnenruimtes waarbij niet 

voldoende afstand kan worden gehouden;  

 

dat deze verlenging en verscherping van de maatregelen ná tweemaal de incubatietijd van het 

COVID‐19 virus zullen worden geëvalueerd; 

 

dat ter uitvoering van het vorenstaande onder andere de Regeling moet worden gewijzigd;  

 

Gehoord: 

 

de Operationeel leider geneeskundige hulpverlening bij rampen; 

 

Gelet op: 

artikel  9,  tweede  alinea, van de Verordening  van de  9de  juni  1921, houdende  bepalingen  ter 

bestrijding van besmettelijke ziekten2; 

artikel 5 en 39a van de Landsverordening openbare orde3; 

de Landsverordening Openbare Manifestaties4; 

de Landsverordening rampenbestrijding5;  

 

H e e f t  b e s l o t e n: 

 

Artikel I 

 

De Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII wordt als volgt gewijzigd: 

 

A. Artikel 4a, zesde lid wordt als volgt gewijzigd: 

 

De zinsnede “van meer dan vijfentwintig personen” wordt vervangen door: van vijf personen 

of meer, tenzij de personen deel uitmaken van dezelfde huishouding. 

 

B. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 

 

a. In het eerste en vierde lid, wordt de zinsnede “tot 23:00 uur” vervangen door: tot 20:00 uur. 

b. In het tweede lid wordt de zinsnede “van 18:00 uur tot 23:00 uur” vervangen door: van 

16:00 uur tot 20:00 uur. 

                     
2 P.B. 1921, no. 66. 
3 P.B. 2015, no. 31. 
4 A.B. 2010, no. 87, bijlage s. 
5 P.B. 2015, no. 51. 
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C. Na artikel 5 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: 

 

Artikel 5a 

 

1.  Personen van achttien  jaar  en ouder dragen een geschikt mondmasker, dat de neus en 

mond geheel afdekt in de volgende binnenruimten van: 

a. supermarkten,  minimarkten,  toko’s,  bakkerijen,  hardware  winkels,  boekhandels, 

winkels voor kantoorbenodigdheden en alle andere winkels; 

b. apotheken en drogisterijen; 
c. ziekenhuizen; 
d. kapperszaken en schoonheidssalons; 
e. het openbaar vervoer; 
f. uitvaartbedrijven en andere binnenruimten die voor uitvaart worden gebruikt. 

2.  Personen van achttien jaar en ouder dragen in onderwijsinstellingen en in binnenruimten 

die voor onderwijsactiviteiten worden gebruikt, een geschikt mondmasker, dat de neus‐ 

en mond geheel afdekt. 

3.  Van het bepaalde in het tweede lid zijn uitgezonderd: 

a. leerlingen; 
b. leraren en onderwijsassistenten tijdens het lesgeven, behalve tijdens praktijklessen. 

 

D. In artikel 8 wordt de zinsnede “en geldt tot en met 27 november 2020” vervangen door: en 

geldt tot en met 6 december 2020.  

 

Artikel II 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 16 november 2020. 

 

 

Gegeven te Willemstad, 15 november 2020 

De Minister van Justitie, 

                  Q. C. O. GIRIGORIE 

 

 

Uitgegeven de 15de november 2020 

De Minister van Algemene Zaken, 

E. P. RHUGGENAATH 
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Toelichting behorende bij de MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van 

de 15de november 2020 tot wijziging van de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 

VII 

 

 

Per 14 september 2020 zijn voor de bestrijding van de verspreiding van de SARS‐CoV‐2 extra 

maatregelen ingevoerd middels wijziging van de Regeling. Het beleid is dat deze maatregelen 

na minimaal tweemaal incubatietijd worden geëvalueerd. Uit de laatste epidemiologische cijfers 

blijkt thans dat de ‘positivity rate’ over de afgelopen periode met vijf procent is gedaald. 

 

Op basis van de voornoemde laatste cijfers zijn de maatregelen per 6 november 2020 op enkele 

aspecten versoepeld en verlengd voor een periode van drie weken. Een ander gezien de toen nog 

geldende blijvende stabiliteit van de dagelijkse incidenties en de verbetering van de ‘positivity 

rate’.   Hierbij is rekening gehouden met de voorstellen voor versoepeling die vanuit bepaalde 

branches zijn ingediend. 

Echter, direct  in de daaropvolgende  periode  is  er  een  significante  stijging  opgetreden  in de 

gemiddelde ‘positivity rate’ en zijn voorts meerdere clusters van besmettingen geconstateerd op 

de werkvloer van verschillende bedrijven  en organisaties. De  eerdere dalende  trend van het 

aantal besmettingen op Curaçao heeft zich niet voortgezet en wordt thans juist een aanhoudende 

stijgende trend geconstateerd. 

Een van de belangrijke factoren voor de aanpassing van de Regeling is het cluster dat onder het 

ziekenhuispersoneel van CMC is geconstateerd en de grootte van dit cluster, hetgeen gevolgen 

heeft voor zowel de COVID‐19 als de niet‐COVID‐19 gerelateerde zorgverlening. Dit brengt met 

zich  mee  dat  het  noodzakelijk  is  de  nodige  aanvullende  maatregelen  te  nemen  om  de 

verspreiding van de besmetting zo spoedig mogelijk terug te dringen om te voorkomen dat de 

zorgcapaciteit onder druk komt te staan. 

De overheid heeft derhalve besloten om als gevolg van het vorenstaande enkele maatregelen 

wederom te verscherpen en bijgevolg te verlengen. 

 

De verscherpingen die thans mede middels deze Regeling worden geïntroduceerd zijn: 

‐ De aanpassing van de dagelijkse tijdsduur voor de aanwijzing van verbodsgebieden van 00:00 

uur tot en met 04:30 uur naar 21:00 uur tot en met 04:30 uur; 

‐ De aanpassing van de openings‐ en sluitingstijden voor dienstverlening:  

a. dienstverlening in het algemeen kan tot 20:00 uur; 

b. trùks di pan kunnen hun diensten verlenen tussen 16:00 uur en 20:00 uur; 
‐  Introductie van de mondmaskerplicht voor enkele winkels, waaronder ook warenhuizen en 

winkelcentra moet worden verstaan, en (onderwijs)instellingen.  

 

De hierboven genoemde mondmaskerplicht geldt  slechts voor personen van  achttien  jaar  en 

ouder.   Immers, op grond van de analyse van beschikbare data, blijkt dat de  jeugdigen onder 

achttien  jaar weinig bijdragen aan de  lokale transmissie. Het mondmasker moet conform vast 

internationaal beleid zowel de mond als neus volledig afdekken.  

 

De  mondmaskerplicht  geldt  op  grond  van  de  Regeling  ook  voor  kapperszaken  en 

schoonheidssalons. Overeenkomstig de richtlijnen bij de Regeling wordt onder kapperszaken 

verstaan  barbershops,  kapsalons  en  personen  die  kapperswerkzaamheden  verrichten;  onder 
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schoonheidssalons  wordt  verstaan  personen  of  bedrijven  die  schoonheidsbehandelingen 

verrichten  waaronder,  make‐up  behandelingen,  manicure,  pedicure,  massages,  spa‐

behandelingen en soortgelijke behandelingen. 

 

Voorts wordt voor de onderwijsinstellingen een uitzondering gemaakt voor leerlingen en ook 

leraren.  Voor  leraren  geldt  de  uitzondering  slechts wanneer  ze  lesgeven;  bij  praktijklessen 

moeten ze wel weer een mondmasker op. Ouders die de onderwijsinstellingen betreden moeten 

derhalve  ook  een mondmasker  op. Hetzelfde  geldt  voor  ander  personeel werkzaam  bij  de 

onderwijsinstelling. 

 

Tot  slot: de maatregelen die nu worden  ingezet hebben  tot doel de  algemene  richtlijnen  ter 

preventie van COVID‐19 beter te kunnen bewerkstelligen. 

  

Financiële toelichting 

De kosten inzake deze regeling betreffen voor het overgrote deel het handhaven van de Regeling. 

De handhaving zal grotendeels door de Korps Politie Curaçao en overige opsporingsambtenaren 

uitgevoerd worden. Indien de extra kosten hoger zijn, worden deze budgetneutraal gedekt. 

 

 

 

De Minister van Justitie, 

   Q. C. O. GIRIGORIE 

 


