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PUBLICATIEBLAD 
 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 25ste 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 laatste wijziging2 van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand 
COVID-19 pandemie, hierna: de Regeling, onder andere de inreismaatregelen zijn aangepast ten 
aanzien van personen met een voltooide vaccinatie; 
 
dat bij voormelde wijziging per abuis naar het verkeerde onderdeel van artikel 15, vierde lid is 
verwezen; 
 
dat ter correctie van het vorenstaande de Regeling moet worden gewijzigd; 
 
 

Gelet op: 

artikel 26, derde lid, van de Lei Estado di Emergensia3;  
het Landsbesluit afkondiging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie4; 
 

Heeft besloten: 
 

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

                     
1 P.B. 2020, no. 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2021, no. 112. 
2 P.B. 2021, no. 112. 
3 P.B. 2020, no. 136. 
4 P.B. 2021, no. 21. 
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A. Artikel 15, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd: 
 

a. Onderdeel c komt te luiden: 
 

c.  personen die op dezelfde dag op en neer reizen van en naar Curaçao; 
 

b. Onderdeel d, komt te luiden: 
 

d.  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. 

 
 
Artikel II 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 27 oktober 2021. 

 
 
 
 

Gegeven te Willemstad, 25 oktober 2021 
De Minister van Algemene Zaken, 

G.S. PISAS 
 
 
 
Uitgegeven de 25ste 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 25ste oktober 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen 
uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie 
 
 
De onderhavige wijziging beoogt slechts een correctie door te voeren in artikel 15, vierde lid, 
onderdelen c en d. Deze wijziging treedt gelijktijdig met de vorige wijziging van de Regeling in 
werking, namelijk op 27 oktober 2021.  
 
Financiële toelichting 
Deze wijziging ter correctie van artikel 15, vierde lid van de Regeling, heeft geen financiële 
gevolgen.  
 
 
 
 
 

De Minister van Algemene Zaken, 
G.S. PISAS 

 


