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PUBLICATIEBLAD 
 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 24ste oktober 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,  

de Minister van Justitie,  
de Minister van Economische Ontwikkeling en  

de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, 
 
 Overwegende: 
 
dat met de afkondiging van de uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie en de verlengingen 
hiervan enkele artikelen van de Lei Estado di Emergensia2 in werking zijn gesteld, aan welke 
bepalingen met de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie, 
hierna: de Regeling, uitvoering wordt gegeven;  
 
dat er in de Regeling ook regels zijn opgenomen voor personen die naar Curaçao willen reizen, 
teneinde de mogelijkheid van import van het SARS-CoV-2 virus, waaronder ook de deltavariant, 
verder terug te dringen en daarbij de volksgezondheid, daaronder begrepen het zorgstelsel, 
zoveel mogelijk te beschermen;  
 
dat volgens de laatste wetenschappelijke kennis personen die gevaccineerd zijn of recentelijk een 
COVID-19-test met negatief resultaat hebben afgelegd, een verminderd risico hebben om 
anderen met het SARS-CoV-2 virus te besmetten; 
 
dat mede in dat verband eerder al de bovengenoemde regels ten aanzien van ingezetenen van 
Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Bonaire Sint Eustatius en Saba die hun vaccinatie hebben 
voltooid zijn versoepeld; 
 
dat verschillende landen, landstreken en plaatsen in Europa die al dan niet deel uitmaken van 
de Europese Unie (EU), maar ook de Caribische landen en openbare lichamen van het Koninkrijk 
dit jaar de EU Digitale COVID-19 Certificaten (EU DCC) lokaal als coronatoegangsbewijs hebben 
geïntroduceerd;  
 

                     
1 P.B. 2020, no. 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2021, no. 109. 
2 P.B. 2020, no. 136.  
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dat in Curaçao ook het DCC laatstelijk is geïntroduceerd middels de Tijdelijke regeling DCC 
Curaçao3;  
 
dat voornoemd certificaat vooralsnog voldoende veilig en niet-fraudegevoelig wordt geacht en 
kan worden toegepast om de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus effectief te beheersen, 
alsmede de toegang tot Nederland of andere EU-landen te faciliteren; 
 
dat op grond van het vorenstaande wenselijk is het inreisbeleid aan te passen rekening houdend 
met het DCC; 
 
dat het voorts wenselijk wordt geacht om ten aanzien van de eerdere vastgestelde maatregelen 
ten aanzien van hoog en laag risico evenementen en andere activiteiten een tijdelijke 
uitzondering te creëren voor sporters bij laag risico sportwedstrijden; 
 
dat ter uitvoering van het vorenstaande de Regeling moet worden gewijzigd;  
 

Gelet op: 

artikel 26, derde lid, van de Lei Estado di Emergensia4;  
het Landsbesluit afkondiging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie5; 
 

Heeft besloten: 
 

Artikel I 
 
De Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

 
a. In onderdeel c wordt “Digital” vervangen door: Digitaal. 
 
b. Onder vervanging van de puntkomma aan het eind van onderdeel m door een punt, komt 

onderdeel n te vervallen. 
 

B. Artikel 11 komt te luiden: 
 

Sportevenementen 
 

Artikel 11 
 
1. In geval van een sportwedstrijd in de buitenlucht van laag risico als bedoeld in artikel 6, 

                     
3 P.B. 2021, no. 105. 
4 P.B. 2020, no. 136. 
5 P.B. 2021, no. 21. 
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zesde lid, op een afgebakende locatie, worden de sporters niet meegeteld ter vaststelling 
van het toegestane maximaal 100 personen. 

2. Het is de in het eerste lid bedoelde sporters niet toegestaan zich vóór, tijdens en na de 
sportwedstrijd op de locatie van de sportwedstrijd in het publiek te mengen.  

3. De organisator van de sportwedstrijd draagt zorg voor een effectieve fysieke scheiding 
tussen de sporters en de rest van de op locatie aanwezige personen en voor de naleving 
van de richtlijnen voor evenementen en andere activiteiten van laag risico als bedoeld in 
artikel 6, vierde lid. 

4. Onder sporters wordt in dit artikel verstaan: speelgerechtigde atleten, managers, 
scheidsrechters en medisch personeel die volgens de officiële spelregels op dat moment 
op het sportveld aanwezig moeten zijn om deel te nemen aan de wedstrijd, zorg te dragen 
voor het ordentelijk verloop van de wedstrijd of om zorg te verlenen. 

 
C. In artikel 13, eerste lid, wordt “sociale afstand” vervangen door: veilige afstand. 
 
D. In artikel 14, eerste lid, wordt de zinsnede “wordt ten behoeve van deze regeling bepaalde” 

vervangen door: wordt ten behoeve van deze regeling bepaald.  
 
E. Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd: 

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

b.  een negatieve PCR-reistestuitslag of een negatieve antigeen reistestuitslag, als 
bedoeld in artikel 16b, eerste en tweede lid, in te dienen; 

 
b. Het vierde lid, onderdeel c, komt te luiden: 

 
c.  Personen die in het bezit zijn van een bewijs van voltooide vaccinatie als bedoeld in 

artikel 16b, derde lid, en dit bewijs vóór vertrek naar Curaçao indienen. 
 
c. Het vijfde lid, onderdeel c, komt te luiden: 

 
c. reizigers als bedoeld in het zesde lid;  

 
d. Het vijfde lid, onderdeel f, komt te luiden: 

 
f.  Personen die in het bezit zijn van een bewijs van voltooide vaccinatie als bedoeld in 

artikel 16b, derde lid, en dit bewijs vóór vertrek naar Curaçao indienen. 
 
e. Het zesde lid komt te luiden: 

 
6.  Personen vanuit een laag COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats die in een recent 

verleden ziek zijn geweest door de besmettelijke ziekte COVID-19 en bij wie de in het 
eerste lid, onderdeel b bedoelde PCR-reistestuitslag positief is, kunnen naar Curaçao 
reizen, voor zover zij vóór vertrek overleggen: 
a.  het positieve PCR-reistestuitslag;  
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b.  een positieve COVID-19 PCR-testuitslag op grond van een test die niet eerder dan 
drie maanden vóór vertrek is ondergaan, waarbij de laatste COVID-19 besmetting 
is gedetecteerd; en 

c.  een negatieve antigeen reistestuitslag. 
 

F. Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd: 
 
a. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:  

 
b.  een negatieve PCR-reistestuitslag of een negatieve antigeen reistestuitslag, als 

bedoeld in artikel 16b, in te dienen; 
 
b. Het vierde lid, onderdeel c, komt te luiden: 

 
c.  reizigers als bedoeld in het vijfde lid; 

 
c. Het vierde lid, onderdeel f, komt te luiden: 

 
f.  Personen die in het bezit zijn van een bewijs van voltooide vaccinatie als bedoeld in 

artikel 16b, derde lid, en dit bewijs vóór vertrek naar Curaçao indienen. 
 
d. Het vijfde lid komt te luiden: 

 
5.  Personen vanuit een hoog COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats die in een 

recent verleden ziek zijn geweest door de besmettelijke ziekte COVID-19 en bij wie 
de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde PCR-reistestuitslag positief is, kunnen naar 
Curaçao reizen, voor zover zij vóór vertrek overleggen: 
a.  het positieve PCR-reistestuitslag;  
b.  een positieve COVID-19 PCR-testuitslag op grond van een test die niet eerder dan 

drie maanden vóór vertrek is ondergaan, waarbij de laatste COVID-19 besmetting 
is gedetecteerd; en 

c.  een negatieve antigeen reistestuitslag. 
 

G. Artikel 16a wordt als volgt gewijzigd: 
 
a. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden: 

 
b.  een negatieve PCR-reistestuitslag, als bedoeld in artikel 16b, eerste lid, in te dienen; 

 
b. Het vierde lid, onderdeel c, komt te luiden: 

 
c.  reizigers als bedoeld in het vijfde lid; 
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c. Het vijfde lid komt te luiden: 
 
5.  Personen vanuit een zeer hoog COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats die in een 

recent verleden ziek zijn geweest door de besmettelijke ziekte COVID-19 en bij wie 
de in het eerste lid, onderdeel b bedoelde PCR-reistestuitslag positief is, kunnen naar 
Curaçao reizen, voor zover zij vóór vertrek overleggen: 
a.  het positieve PCR-reistestuitslag;  
b.  een positieve COVID-19 PCR-testuitslag op grond van een test die niet eerder dan 

drie maanden vóór vertrek is ondergaan, waarbij de laatste COVID-19 besmetting 
is gedetecteerd; en 

c.  een negatieve antigeen reistestuitslag. 
 

H. Artikel 16b komt te luiden: 
 

Testbewijzen en bewijs van voltooide vaccinatie voor het inreizen 
 

Artikel 16b 
 
1. Onder een PCR-reistestuitslag als bedoeld in de artikelen 15, 16 en 16a wordt verstaan: 

a. een papieren of digitaal testuitslag op grond van een COVID-19 PCR-test die 
maximaal achtenveertig (48) uur vóór vertrek is ondergaan; of 

b. een Curaçaos DCC op basis van een COVID-19 PCR-testuitslag, als bedoeld in artikel 
4 van de Tijdelijke regeling DCC Curaçao; of 

c. een EU DCC op basis van een testuitslag van een COVID-19 PCR-test die maximaal 
achtenveertig (48) uur vóór vertrek is ondergaan. 

2. Onder een antigeen reistestuitslag als bedoeld in de artikelen 15 en 16 wordt verstaan: 
a. een papieren of digitaal testuitslag op grond van een COVID-19 antigeentest die 

maximaal vierentwintig (24) uur vóór vertrek is ondergaan; of 
b. een Curaçaos DCC op basis van een COVD-19 antigeentestuitslag, als bedoeld in 

artikel 4 van de Tijdelijke regeling DCC Curaçao; of 
c. een EU DCC op basis van een testuitslag van een COVID-19 antigeentest die 

maximaal vierentwintig (24) uur vóór vertrek is ondergaan. 
3. Als bewijs van voltooide vaccinatie als bedoeld in artikel 15, vierde lid, onderdeel d, 

vijfde lid, onderdeel f en artikel 16, vierde lid, onderdeel f, geldt slechts: 
a. Tot 1 januari 2022: 

i. een vaccinatieboek afgegeven door het ministerie van Gezondheid, Milieu en 
Natuur van Curaçao waarin twee (2) batchnummers met bijbehorende parafen 
zijn vermeld of waarin één (1) batchnummer met bijbehorende paraaf en de zin 
“fully vaccinated due to a recent confirmed COVID-19 infection’ zijn vermeld; 

ii. een in Aruba, Sint Maarten of Bonaire, Sint Eustatius en Saba van overheidswege 
afgegeven vaccinatieboek of document waaruit blijkt dat de reiziger minimaal 
twee weken volledig tegen COVID-19 is gevaccineerd; 

b. Een Curaçaos DCC op basis van vaccinatie, als bedoeld in artikel 5 van de Tijdelijke 
regeling DCC Curaçao; 

c. Een EU DCC op basis van vaccinatie. 
4. Personen, afkomstig van een land, landstreek of plaats waar op basis van een testbewijs 
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EU DCC’s worden verstrekt, kunnen tot 1 januari 2022 een PCR-reistestuitslag als 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, dan wel een antigeen reistestuitslag als bedoeld in 
het tweede lid, onderdeel a, overleggen ter voldoening aan de in het eerste en tweede lid 
genoemde artikelen. 

 
Artikel II 
 
1. Deze regeling met uitzondering van Artikel I, Onderdeel B, treedt in werking met ingang van 

27 oktober 2021. 
2. Artikel I, Onderdeel B, treedt in werking met ingang van 25 oktober 2021 en werkt terug tot 

en met 22 oktober 2021. 
3. Artikel 1, Onderdeel B, vervalt op 1 december 2021. 
 
 
 

Gegeven te Willemstad, 24 oktober 2021 
De Minister van Algemene Zaken, 

G.S. PISAS 
 
 
 
Uitgegeven de 24ste oktober 2021 
De Minister van Algemene Zaken,  

G.S. PISAS 
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Toelichting behorende bij de MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van 
de 24ste oktober 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen 
uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie 
 
 
In de EU en aangesloten non-EU landen en gebieden, is het inmiddels zo dat men onder andere 
elkaars vaccinatiebewijzen en testbewijzen kan accepteren middels het gebruik van het EU DCC. 
Hiermee wordt het vrije verkeer van personen binnen de Unie tijdens deze COVID-19 pandemie 
op een risicolage wijze gefaciliteerd. 
 
Met de introductie in Curaçao van voormeld Digitaal COVID-19 Certificaat, hierna: het DCC, 
per 11 oktober 2021 (Tijdelijke regeling DCC Curaçao), is het wenselijk om, naast het gebruik 
voor lokale activiteiten, dit DCC ook in het inreisbeleid te incorporeren, een en ander ook 
vooruitlopend op de implementatie het Curaçaose DCC voor COVID-19 testuitslagen. Gezien 
ook de rest van het Caribisch deel van het Koninkrijk het EU DCC heeft geïntroduceerd, kan de 
voormelde aanpassing in het beleid ook voor hen worden toegepast. Dit bewerkstelligt een 
minder fraudegevoelig en efficiënte uitvoering van het inreisbeleid.  
 
Zoals bekend, hebben de noodzakelijke COVID-19 maatregelen omwille van de 
volksgezondheid (alsook secundair economische redenen) ook een negatieve impact gehad op 
de zorg, op de gezondheid, maar ook op sociaaleconomisch gebied. Voor wat betreft het 
stimuleren van de economie, waaronder de toeristensector, is het de wens om zoveel mogelijke 
barrières voor toerisme te vermijden. In dit kader leeft al langer het idee om volledig 
gevaccineerde personen uit andere landen en gebieden dan Curaçao dezelfde voordelen te 
bieden als aan personen uit het Caribische deel van het Koninkrijk. 
 
Epidemiologisch gezien is dit verantwoord omdat inmiddels er overtuigend bewijs is dat de 
internationaal geaccordeerde vaccins voldoende bescherming bieden tegen besmetting en vooral 
tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en sterfte. 
Het probleem is natuurlijk het gebruik van verschillende vaccins overal ter wereld en het niet 
goed kunnen verifiëren van de vaccinatiegegevens op grond van een nationaal database. 
 
Daarom is het wenselijk en mogelijk dat reizigers uit onder andere Europa die gevaccineerd zijn 
te kunnen laten profiteren van de verminderde restricties die thans reeds gelden voor lokaal 
gevaccineerde personen, omdat hun vaccinatiestatus kan worden geverifieerd en geaccepteerd. 
Dit kan middels de reeds DCC cross border Scanner app NL.  
 
Overgangsperiode 
Het uitgangspunt is dat te zijner tijd alleen gebruik wordt gemaakt van het (EU) DCC voor het 
controleren op vaccinatie en testbewijzen. Daarbij moet echter, gezien de recente introductie 
ervan in de verschillende landen en gebieden, een overgangsperiode in acht worden genomen, 
waarin personen alsnog hun vaccinatieboek (Curaçao Aruba Sint Maarten en Bonaire Sint 
Eustatius en Saba), dan wel een papieren testuitslag kunnen aanleveren ter voldoening aan de 
huidige inreisregels. Tot 1 januari 2022 worden deze documenten nog toegelaten om als test- dan 
wel vaccinatiebewijs te dienen voor het reizen naar Curaçao. Deze verplichting geldt natuurlijk 
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niet voor personen van wie het land of gebied van herkomst niet aan het EU DCC is aangesloten. 
 
Langdurig positief PCR-testuitslag 
Voor wat betreft reizigers die recent COVID-19 hebben doorgemaakt en op grond van het 
Curaçaos inreisbeleid een negatief PCR-testresultaat moeten laten zien, kan dit problematisch 
zijn daar de PCR-testuitslagen nog lange tijd positief kunnen blijven zonder dat dit betekent dat 
men infectieus is.  
 
Tot nu was ook de aanlevering van een zogenoemde ‘herstelbrief’ van, hetzij de behandelende 
arts, hetzij de lokale publieke gezondheidsdienst van het land van herkomst mogelijk. Een 
dergelijke brief is echter in de praktijk niet altijd makkelijk te regelen en is voor zowel Curaçao 
als de inreizende passagier een arbeidsintensief proces.  
 
Vandaar dat er naar een versimpeling van de regels hieromtrent is gezocht. Indien een reiziger 
in voorkomende gevallen de positieve PCR-testuitslag, voorzien van een QR-code en natuurlijk 
de datum van de test van niet eerder dan drie (3) maanden vóór vertrek, kan laten zien van toen 
de laatste besmetting is gedetecteerd, alsook een positieve PCR-testuitslag kan overleggen van 
een test van niet eerder dan 48 uur vóór vertrek, tezamen met  een uitslag van een negatieve 
antigeentest afgenomen binnen 24 uur vóór vertrek, dan is deze reiziger vrijgesteld van een 
negatieve PCR-testuitslag verplichting, zonder dat dus een ‘herstelbrief’ nodig is. De antigeentest 
is uiteindelijk bepalend voor het determineren van besmettelijkheid en of men dus naar Curaçao 
kan reizen. 
 
Het is van belang te benadrukken dat een EU DCC op basis van herstelbewijs geen geldig 
coronatoegangsbewijs is op grond van de Regeling om naar Curaçao te reizen en ook niet voor 
de toegang tot lokale hoog risico evenementen of andere activiteiten. 
 
In dit kader is ook het criterium voor de uitzondering op de verplichte derde dag antigeentest 
voor deze groep personen aangepast, aangezien dit criterium voor de onderhavige wijziging 
aangaf dat   de testuitslag niet ouder mocht zijn dan 6 maanden (oud artikel 15, vijfde lid, onderdeel 
c, artikel 16, vierde lid, onderdeel c en artikel 16a, vierde lid, onderdeel c). 
 
Sportevenementen 
Ten behoeve van sportwedstrijden wordt tijdelijk een uitzondering gemaakt op het maximaal 
aantal personen voor laag risico sportwedstrijden, in die zin dat voor die wedstrijden de sporters 
niet voor het maximaal van 100 personen worden meegeteld. Onder sporters worden hierbij niet 
alleen de speelgerechtigde atleten bedoeld, maar wordt een ruimer begrip gehanteerd. Ook de 
managers en het medisch personeel die tijdens de wedstrijden conform de officiële protocollen 
hiervoor aanwezig moeten zijn, vallen onder deze definitie. Deze uitzondering geldt voor een 
periode van vijf weken om voor sporters het alsnog mogelijk te maken zich te laten vaccineren 
teneinde deze sportwedstrijden als hoog risico evenementen met meer publiek te kunnen 
organiseren.  
 
De overige regels voor laag risico evenementen en andere activiteiten blijven onverkort van 
toepassing, waaronder ook de regels voor achtergrondmuziek. 
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In geval men het totaal van 100 personen exclusief de sporters, wenst te overschrijden, zullen 
weer de richtlijnen voor hoog risico evenementen en andere activiteiten gelden voor de toegang 
van personen, inclusief de sporters. 
 
Tegelijkertijd zal door het crisisteam worden nagegaan in hoeverre dezelfde c.q. vergelijkbare 
constructie voor andere sectoren moet worden mogelijk gemaakt. 
 
Naast de bovengenoemde wijzigingen is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele 
correcties, dan wel verbeteringen in enkele bepalingen door te voeren. 
 
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 

 


