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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 1ste september 2021 tot 
wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 
pandemie 1 

____________ 
 

De Minister van Algemene Zaken, 
in overeenstemming met de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur 

en de Minister van Justitie, 
 
 Overwegende: 
 
dat met de laatste wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand 
COVID-19 pandemie, hierna: de Regeling, de maatregelen betreffende de reisbubbel tussen de 
zes landen en openbare lichamen van het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn opgeheven 
wegens de hoge incidentie in deze landen en openbare lichamen, ten einde de mogelijkheid van 
extra import van het nu dominante deltavariant verder terug te dringen; 
 
dat tot nu toe voor de geldende verplichting van negatieve testuitslag middels de COVID-19 
PCR-test gold dat deze tot tweeënzeventig (72) uur vóór aankomst in Curaçao kon worden 
uitgevoerd, vanwege de druk op de laboratoria van de verschillende landen, landstreken en 
plaatsen; 
 
dat voormelde tijdspanne vanuit epidemiologisch oogpunt niet meer de voorkeur heeft; 
 
dat met de aanwezigheid van de deltavariant en de snelheid waarop deze zich in het lichaam 
vermenigvuldigt, het Strategisch team COVID-19 noopt tot het verder aanscherpen van de 
inreisvoorwaarden door voormelde tijdspanne voor het ondergaan van een COVID-19 PCR-test 
verder in te korten voor personen die vanuit een laag, hoog of zeer hoog risicoland, -landstreek 
en -plaats naar Curaçao reizen;  
 
dat ten behoeve van het vorenstaande de Regeling moet worden gewijzigd;  
 

Gelet op: 

artikel 26, derde lid, van de Lei Estado di Emergensia2;  
het Landsbesluit afkondiging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie3; 
 
                     
1 P.B. 2020, no. 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2021, no. 96. 
2 P.B. 2020, no. 136. 
3 P.B. 2021, no. 21. 
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Heeft besloten: 
 

Artikel I 
 
De Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
In de artikelen 13a, vierde lid, onderdeel a, 15, eerste lid, onderdeel b, 16, eerste lid, onderdeel b 
en 16a, eerste lid, onderdeel b wordt “maximaal tweeënzeventig (72) uur vóór aankomst in 
Curaçao” vervangen door: maximaal achtenveertig (48) uur vóór vertrek.  
 
Artikel II 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 6 september 2021. 
 
 
 
 

Gegeven te Willemstad, 1 september 2021 
De Minister van Algemene Zaken, 

G.S. PISAS 
 
 
 
Uitgegeven de 1ste september 2021 
De Minister van Algemene Zaken,  

G.S. PISAS 
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Toelichting behorende bij de MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van 
de 1ste september 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen 
uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie 
 
 
Zoals bekend worden de COVID-19 maatregelen periodiek geëvalueerd. Telkens wordt getoetst 
of deze maatregelen nog nodig zijn en of er ruimte is om deze te aan te passen. Dit geldt zowel 
voor het escaleren als het de-escaleren van de maatregelen.  
 
In de onderhavige regeling wordt het inreisbeleid nogmaals aangepast. Deze aanpassing behelst 
het inkorten van de tijdspanne waarin reizigers de verplichte PCR-test kunnen ondergaan. Het 
maximum van tweeënzeventig (72) uur vóór aankomst in Curaçao dat tot nu toe werd 
gehanteerd vloeide meer voort uit de behoefte voor een praktische accommodatie voor de 
reizigers. Immers: vanuit epidemiologisch oogpunt is het wenselijk dat deze tijdsinterval zo kort 
mogelijk is en dat reizigers zo dicht mogelijk vóór het vertrek zich laten testen.  
 
Het verkorten van de tijd tussen de COVID-19 PCR-test en het reizen naar Curaçao is ingegeven 
door het feit dat de nu de dominante deltavariant eerder na initiële blootstelling aan het virus 
leidt tot een positieve PCR-testuitslag, omdat deze variant zichzelf sneller vermenigvuldigt in 
het lichaam, waardoor iemand daarbij ook in een eerder stadium besmettelijk kan zijn.  
 
Het is niet uitgesloten dat deze wijziging voor bepaalde reizigers een uitdaging wordt. Mede met 
het oog daarop, zal deze wijziging over een maand worden geëvalueerd door het Strategisch 
team COVID-19, gezamenlijk met de toeristensector, om na te gaan of in de praktijk het haalbaar 
en uitvoerbaar is dat de reizigers tijdig hun vereiste negatieve testuitslag krijgen en welke impact 
dit op het toerisme heeft. 
 
Deze regeling zal op 6 september 2021 ingaan, teneinde de betrokken stakeholders en de reizigers 
de gelegenheid te geven om zich aan het nieuwe inreisbeleid aan te passen. 
 
Financiële toelichting 
De kosten inzake deze regeling betreffen voor een deel het handhaven van de Regeling en dienen 
budgetneutraal te worden uitgevoerd. 
  
  
 
 

De Minister van Algemene Zaken, 
G.S. PISAS 
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