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PUBLICATIEBLAD 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 6de februari 2022 tot 
wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 
pandemie 1 

____________ 
 

De Minister van Algemene Zaken, 
 
 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 met de Regeling coronamaatregelen zijn vastgelegd ter bescherming van de 
volksgezondheid; 
 
dat vanwege de nog relatief hoge incidentie van het SARS-CoV-2 virus  en ter bescherming van 
de openbare gezondheid en het tegenhouden van een verdere stijging van het aantal 
besmettingsgevallen door de Omikronvariant, het noodzakelijk is de huidige maatregelen te 
verlengen; 
 
dat met deze verlenging het wenselijk is om ook een aanpassing in de mondmaskerplicht door 
te voeren en er ruimte is om de avondklok enigszins te versoepelen;  
 
dat ter uitvoering van het vorenstaande  de Regeling moet worden gewijzigd; 
 

Gelet op: 

artikel 26, derde lid, van de Lei Estado di Emergensia;  
het Landsbesluit afkondiging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie3; 

 
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. 2022, no. 2. 
2 P.B. 2020, no. 136.  
3 P.B. 2021, no. 21. 
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A. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
 

In het eerste lid, wordt de zinsnede “tussen 23.00 uur en 04.30 uur” vervangen door: tussen 
00.00 uur en 04.30 uur. 

 
B. Artikel 5 komt als volgt te luiden: 
 

Verplicht mondmasker 
 

Artikel 5 
 

1. Personen van twaalf jaar en ouder dragen een geschikt mondmasker in de binnenruimten 
van: 
a. supermarkten, minimarkten, toko’s, bakkerijen, horecagelegenheden, kantoorruimten, 

hardware winkels, boekhandels en alle andere winkels; 
b. apotheken en drogisterijen; 
c. ziekenhuizen; 
d. kapperszaken en schoonheidssalons; 
e. het openbaar en besloten vervoer; 
f. uitvaartbedrijven en andere binnenruimten op het moment dat deze voor uitvaart 

worden gebruikt. 
2. Personen van twaalf jaar en ouder dragen een geschikt mondmasker in publieke 

buitenruimten waar de veilige afstand tussen personen, als bedoeld in artikel 2, niet kan 
worden gewaarborgd. 

3. Personen van twaalf jaar en ouder dragen een geschikt mondmasker in: 
a. onderwijsinstellingen; 
b. binnenruimten anders dan bij onderwijsinstellingen op het moment dat deze ruimten 

voor onderwijsactiviteiten worden gebruikt. 
4. Van het bepaalde in het derde lid zijn uitgezonderd: 

a. de leraren en onderwijsassistenten tijdens het lesgeven, voor zover zij een veilige 
afstand van anderen kunnen houden, behalve tijdens praktijklessen; 

b. de leerlingen: 
i. die tijdens de les in een klaslokaal op een vaste zitplaats zitten; 
ii. tijdens het uitoefenen van sport-, toneel, of dansactiviteiten of in andere gevallen 

wanneer het dragen van een mondmasker onmogelijk is omwille van de aard van de 
activiteit. 

 
C. Artikel 9 komt als volgt te luiden: 
 

Tijdstip voor dienstverlening aan het publiek 
 

Artikel 9 
 

1. Personen, ondernemingen en organisaties, met uitzondering van medische 
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(zorg)instellingen en dienstdoende apotheken kunnen, onverminderd de op grond van een 
wettelijke regeling geldende openingstijden, hun diensten tot 23.00 uur verlenen, tenzij er 
op grond van andere wet- en regelgeving vroegere sluitingstijden gelden. 

2. Houders van een standplaatsvergunning in de zin van artikel 15, tweede lid, van de 
Landsverordening openbare orde, voor wie op grond van die landsverordening een 
openings- en sluitingstijd geldt van 23.00 uur tot 06.00 uur, kunnen hun diensten tijdelijk 
uitsluitend van 19.00 uur tot 23.00 uur verlenen. 

3. Hotels, alsmede bars, restaurants en casino’s in hotels, kunnen aan personen die in het 
hotel verblijven hun diensten verlenen na 23.00 uur, tenzij op grond van andere wet- en 
regelgeving vroegere sluitingstijden gelden. 

4. Personen, ondernemingen en organisaties verrichten openbaar of besloten vervoer tot 
24.00 uur aan het publiek, met dien verstande dat ten einde zich naar huis te begeven de 
chauffeurs zich tot 01.00 uur op de openbare weg kunnen bewegen. 

 
Artikel II 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 7 februari 2022. 
 
 

Gegeven te Willemstad, 6 februari 2022 
De Minister van Algemene Zaken, 

G.S. PISAS 
 
Uitgegeven de 6de februari 2022 
De Minister van Algemene Zaken,  

G.S. PISAS 
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Toelichting behorende bij de MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van 
de 6de februari 2022 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen 
uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie 
 
Het aantal besmettingen met het SARS-CoV-2 virus op Curaçao is weliswaar in een dalende 
periode van de huidige uitbraak vanwege de Omikronvariant, maar de incidentie blijft op een 
relatief hoog niveau. De 7-daagse gemiddelde incidentie blijft hangen rond de 100 per dag, 
hetgeen voor Curaçao nog altijd hoog is. Dit gaat dagelijks gepaard met nieuwe 
ziekenhuisopnames, waarbij het opvalt dat deze vooral in de oudste leeftijdscategorieën vallen, 
met als gevolg ook de meeste sterfgevallen in de hogere leeftijdsgroepen vanaf 65 jaar.  
 
Deze COVID-19 crisis heeft een groot effect op de totale mortaliteit van het eiland. Er is nu sprake 
van een significante stijging van sterfte vergeleken met de voorgaande 3 jaren en deze toename 
is bijna geheel toe te schrijven aan COVID-19. Deze trend zal zich naar alle waarschijnlijkheid 
doorzetten in 2022.  
 
Het effect van vaccinatie op de mate van ernst van de ziekte, met name gemeten aan de hand 
van ziekenhuisopnames, is vaak genoeg getoond. Plaatjes 8 & 9 laten dit nogmaals duidelijk zien. 
Ruim 90% van de mensen die met of vanwege COVID-19 in het ziekenhuis belanden zijn 
onvolledig beschermd. Ruim 86% is helemaal niet gevaccineerd. 
 
Er is inmiddels ook sprake van een subvariant van Omikron (de zogeheten BA.2) die naar het 
zich laat aanzien nog besmettelijker is dan de BA.1 subvariant. Verder is er nog te weinig 
informatie beschikbaar om iets te kunnen zeggen over hoe ernstig ziekmakend deze subvariant 
is. Het is wel reeds in verschillende delen van Europa geconstateerd en verwacht wordt dat het 
binnen korte termijn dominant zal worden. Het is dan ook een kwestie van tijd voordat het ook 
bij ons ter lande op zal duiken. Het ligt om boven aangegeven (combinatie van) redenen derhalve 
in de rede om vooralsnog met voorzichtigheid te handelen bij het eventueel versoepelen van 
maatregelen. Mede op grond van het vorenstaande worden met de huidige wijziging van de 
regeling de volgende beperkte aanpassingen in de COVID-19 maatregelen doorgevoerd 
ingaande 7 februari 2022. 
 
Avondklok 
De risico’s worden op dit moment aanvaardbaar geacht om de avondklok te versoepelen van 
23.00 uur naar 00.00 uur tot 04.30 ’s ochtends. De openingstijden voor dienstverlening aan het 
publiek worden hierop aangepast. Dit gelet op enerzijds de beperkte impact die deze 
versoepeling in deze fase van de besmettingen zal hebben op de verdere toename ervan en 
anderzijds de grote positieve impact van deze versoepeling voor de economie, waaronder de 
toeristische sector. 
  
Zoals reeds eerder beargumenteerd, levert de versoepeling van een uur in een aantal sectoren 
een dermate economisch voordeel op, dat deze versoepeling mogelijk is, mits andere 
maatregelen tegen verspreiding van het SARS-CoV-2 virus blijven gelden.  
 
Naast de versoepeling van de avondklok wordt bij deze wijziging ook een aanpassing van de 
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mondmaskerplicht doorgevoerd. Ten eerste geldt de plicht om een mondmasker te dragen in 
winkels etc., nu ook voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Deze plicht bestond voor deze groep 
sinds de laatste wijziging al in onderwijsinstellingen.  
 
Ten aanzien van onderwijsinstellingen wordt de mondmaskerplicht nu ook enigszins aangepast. 
De leerling is niet meer verplicht het mondmasker te dragen in klaslokalen als deze op een vaste 
plek zit. Het uitgangspunt is immers dat met name als de leerlingen zich verplaatsen, dan wel 
geen veilige afstand van anderen kunnen houden, zij een mondmasker moeten dragen.  
 
Voor praktijklessen geldt echter dat de leraren en onderwijsassistenten nog steeds verplicht zijn 
een mondmasker te dragen, maar dat aan de leerlingen dringend wordt geadviseerd deze te 
dragen, als zij geen veilige afstand kunnen behouden.    
 
Conform vast beleid zullen de maatregelen op basis van de actuele ontwikkelingen wederom 
periodiek geëvalueerd worden en, indien nodig worden versoepeld of aangescherpt. 
 
Naast de voormelde wijzigingen is ten slotte 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 

 


