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MINISTERIËLE  REGELING MET ALGEMENE WERKING  van  de  13de  februari  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  ingang van  1  januari  2021  bij Tijdelijke  regeling maatregelen uitzonderingstoestand 

COVID‐19 pandemie (hierna: Regeling) het inreisbeleid is versoepeld; 

 

dat  het  vorenstaande  niet  wegneemt  dat  enkele  inreisbeperkingen  of  verbodsbepalingen 

noodzakelijk zijn gebleven om de risico van verspreiding van het SARS‐CoV‐2 virus hier te lande 

beheersbaar te blijven houden en een overbelasting van de zorgcapaciteit te voorkomen; 

 

dat met de  aanwezigheid van de verschillende nieuwe varianten van het SARS‐CoV‐2 virus 

wereldwijd het wenselijk  is nadere beperkingen  te stellen op de binnenkomst  in Curaçao van 

personen via het luchtverkeer of zeeverkeer uit andere landen; 

 

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 pandemie; 

 

H e e f t  b e s l o t e n: 

 

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. 10. 
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A. Artikel 13, vijfde lid komt als volgt te luiden: 

 

5.  Indien sprake is van de aanwezigheid van het SARS‐CoV‐2 virus op een vaartuig, kan de 

Havenmeester  instrueren  dat  dit  vaartuig moet  aanmeren  op  een  door  hem  bijzonder 

aangewezen plaats. De  in dit  lid  bedoelde  instructie  van de Havenmeester wordt niet 

genomen dan nadat overleg is gepleegd met de geneeskundige, als bedoeld in het vierde 

lid. 

 

B. Na artikel 13 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:  

 

Aanvullende inreisvoorschriften vaartuigen 

 

Artikel 13A 

 

1. De gezagvoerder van een vaartuig die de haven van Curaçao wil aandoen en wetenschap 

heeft  of  een  ernstig  vermoeden  heeft  dat  er  aan  boord  van  zijn  vaartuig  één  of meer 

ziektegevallen zijn die wijzen op een ziekte van infectueuze aard die een ernstig gevaar 

voor de volksgezondheid kan opleveren, zorgt ervoor dat de geneeskundige, als bedoeld 

in  artikel  13,  vierde  lid,  en  de Havenmeester  hiervan  zo  spoedig mogelijk  doch  voor 

aankomst op de hoogte worden gesteld. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid verstrekt de gezagvoerder van een vaartuig 

24 uur vóór de verwachte aankomsttijd in de haven: 

a.  de  maritieme  gezondheidsverklaring  ‘Maritime  Declaration  of  Health’,  bedoeld  in 

artikel 37 van de Internationale Gezondheidsregeling; 

b.  een lijst van de aangedane havens voorafgaand aan de aankomst op Curaçao; 

c.  een overzicht van “shore visits”, waarin de data, plaatsen en de namen van de personen 

die aan wal zijn gegaan, zijn vermeld; 

d.  documentatie van alle eventueel uitgevoerde PCR testen, waarin is opgenomen: naam, 

geboortedatum,  testdatum,  testlocatie,  soort  test  en uitslag van de personen die zijn 

getest. 

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid dienen privé‐ of pleziervaartuigen slechts 

te voldoen aan het bepaalde in het tweede lid, onderdelen b en d. 

 

C. Artikel 15 komt te luiden: 

 

Laag risicolanden, ‐landstreken of‐plaatsen 

 

Artikel 15 

 

1. Onverminderd het bepaalde  in  artikel  13  zijn personen, die vanuit  een  laag COVID‐19 

risicoland, ‐landstreek of ‐plaats, naar Curaçao reizen verplicht: 

a. voorafgaand aan de reis naar Curaçao een ‘Passenger Locator Card’, naar waarheid in 

te  vullen  en  in  te  dienen  bij  het Ministerie  van Gezondheid, Milieu  en Natuur. De 

‘Passenger  Locator  Card’wordt  beschikbaar  gesteld  via  www.gobiernu.cw  met 

doorgeleiding naar www.dicardcuracao.com; 
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b. een papieren afschrift van het document bedoeld in onderdeel a bij aankomst in Curaçao 

in te dienen. 

2. Personen die vanuit  een  laag COVID‐19  risicoland,  ‐landstreek of  ‐plaats via  een hoog 
COVID‐19  risicoland,  ‐landstreek  of  ‐plaats  als  transito  of  transfer  binnen  24 uur naar 

Curaçao  doorreizen,  zijn  uitgezonderd  van  de  in  artikel  16,  eerste  lid,  onderdeel 

opgenomen verplichting om een negatieve COVID‐19 PCR‐testuitslag in te dienen. 

3. Artikel  16,  eerste  lid,  onderdeel  b  is  van  toepassing  op  personen  die  vanuit  een  laag 
COVID‐19 risicoland, ‐landstreek of ‐plaats via een hoog COVID‐19 risicoland, ‐landstreek 

of  ‐plaats naar Curaçao doorreizen met  een verblijf van  langer dan  24 uur  in de hoog 

COVID‐19 risicoland, ‐landstreek of ‐plaats. 

 

D. Artikel 16, wordt als volgt gewijzigd:  

 

a. Het tweede lid, komt te luiden: 

 

2.  Indien de  termijn, zoals bedoeld  in het eerste  lid, onderdeel b  is overschreden  is de 

betrokken  persoon  gehouden  om  op  eigen  kosten  onmiddellijk  na  binnenkomst  in 

Curaçao  een  COVID‐19  PCR‐test  af  te  nemen.  De  betrokken  persoon  blijft  in 

quarantaine, totdat de uitslag van de PCR‐test bekend is.  

 

b. Na het derde lid, wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

 

4.  Personen die inreizen 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 artikel 16, eerste lid, onderdeel b, bedoelde PCR‐testuitslag positief is, kunnen 

naar Curaçao, voor zover zij vóór vertrek kunnen overleggen: 

a.  een negatieve Antigeen testuitslag van een Antigeentest dat niet eerder dan 24 uur 

vóór vertrek is uitgevoerd, en 

b.  de uitslag(en) van ten minste de twee laatste uitgevoerde test(en) of een recente brief 

van de behandelende arts of de lokale GGD die aangeeft dat de persoon COVID‐19 

heeft doorgemaakt, in welke periode dat was en dat de betrokken persoon niet meer 

infectieus is. 

 

E. Na artikel 16 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: 

 

Inreisbeperkingen Aruba 

 

Artikel 16A 

 

1.  In afwijking van artikel 16, eerste  lid, onderdeel b, zijn personen die vanuit Aruba naar 

Curaçao reizen verplicht: 

a.  niet  eerder  dan  achtenveertig  (48)  uur  vóór  de  dag  van  vertrek  naar  Curaçao  een 

‘Passenger Locator Card’, naar waarheid in te vullen en in te dienen bij het Ministerie 

van Gezondheid, Milieu en Natuur. De  ‘Passenger Locator Card’ wordt beschikbaar 

gesteld op www.gobiernu.cw met doorgeleiding naar www.dicardcuracao.com; 
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b.  een  officiële  negatieve  COVID‐19  PCR‐  of Antigeen‐testuitslag  in  te  dienen  bij  het 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. De COVID‐19 PCR‐test kan maximaal 

tweeënzeventig  (72)  uur,  vóór  vertrek  in  Curaçao,  worden  ondergaan  en  de 

Antigeentest is niet eerder dan vierentwintig (24) uur vóór vertrek ondergaan; 

c.  een papieren afschrift van de documenten bedoeld in onderdelen a en b bij aankomst in 

Curaçao in te dienen; 

d.  zich te verzekeren, in te staan, dan wel voor zich te laten instaan, voor de duur van het 

verblijf  in Curaçao, voor dekking van  alle kosten voor medische  zorg,  inclusief  alle 

kosten voor eventuele quarantainemaatregelen. 

2.  Indien de termijn, zoals bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, buiten de schuld om van de 

persoon  is  overschreden,  is  de  betrokken  persoon  gehouden  om  op  eigen  kosten 

onmiddellijk  na  binnenkomst  in  Curaçao  een  COVID‐19  PCR‐test  af  te  nemen.  De 

betrokken  persoon  blijft  in  quarantaine,  totdat  de  uitslag  van  de  COVID‐19  PCR‐test 

bekend is.  

3. De personen die vanuit Aruba binnenkomen zijn verplicht op de derde dag na aankomst 

en COVID‐19 Antigeentest uit te voeren op Curaçao.  

4. De  personen  die  binnen  een  termijn  van  24  uren  naar  en  van  Aruba  reizen worden 

uitgezonderd van de in het eerste lid, onderdeel b verplichte test, met dien verstande dat 

deze personen  op de derde dag  na  terugkeer  op Curaçao  een COVID‐19 Antigeentest 

moeten uitvoeren. 

 

Artikel II 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. 

 

 

Gegeven te Willemstad, 13 februari 2021 

De Minister van Algemene Zaken, 

E.P. RHUGGENAATH 

 

 

Uitgegeven de 13de februari 2021 

De Minister van Algemene Zaken, 

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

de  13de  februari  2021  tot  wijziging  van  de  Tijdelijke  regeling  maatregelen 

uitzonderingstoestand COVID‐19 pandemie 

 

Met  ingang van 1  januari 2021  is bij de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand 

COVID‐19 pandemie het inreisbeleid met name vanwege economische overwegingen gewijzigd 

c.q. versoepeld. Het was echter noodzakelijk om enkele inreisbeperkingen of verbodsbepalingen 

in  stand  te  houden  om  de  risico  van  verspreiding  van  het  SARS‐CoV‐2  virus  hier  te  lande 

beheersbaar te blijven houden en een overbelasting van de zorgcapaciteit te voorkomen. 

 

Nu met de  aanwezigheid van de verschillende nieuwe varianten van het SARS‐CoV‐2 virus 

wereldwijd is het wenselijk om nadere beperkingen te stellen op de binnenkomst in Curaçao van 

personen via het luchtverkeer of scheepvaartverkeer uit andere landen; 

 

Sinds  juni  2007  is  de  nieuwe  Internationale  Gezondheidsregeling  (International  Health 

Regulations) van kracht. Deze regeling  is voorgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO)  aangenomen  door  alle  192  leden  van  de  WHO,  waaronder  het  Koninkrijk  der 

Nederlanden. Doelstelling van de  Internationale Gezondheidsregeling  is het voorkomen van, 

beschermen tegen en beheersen van internationale verspreiding van infectieziekten, zonder het 

handelsverkeer  onnodig  te  belemmeren.  In  voornoemde  regeling  zijn  onder  andere  regels 

opgenomen met betrekking tot het melden van infectieziekten en het invullen van een maritieme 

gezondheidsverklaring, de zogenoemde ʹMaritime Declaration of Health (MDH)’. 

 

In artikel 13A wordt een meldingsplicht voor de gezagvoerder geïntroduceerd. Deze MDH moet 

de  volledige  periode  van  de  huidige  reis  omvatten.  Een  lijst  van  de  aangedane  havens 

voorafgaand  aan  de  aankomst  op Curaçao  dient  eveneens  overlegd  te worden,  evenals  een 

overzicht/documentatie van “shore visits” (data, plaats en namen) van de personen die aan wal 

gaan. Tevens moet documentatie  (naam, geboortedatum, datum  test,  testlocatie,  soort  test en 

uitslag)  worden  ingediend  van  alle  eventueel  uitgevoerde  COVID‐19  PCR‐  testen  en/  of 

Antigeentesten. Ook militaire en kustwachtvaartuigen of andere handhavingsvaartuigen vallen 

onder deze bepalingen.  

 

Voor privé c.q. pleziervaartuigen geldt slechts dat zij documentatie betreffende de in‐ en uitreis 

van aangedane havens voor binnenkomst in Curaçao en betreffende eerder uitgevoerde COVID‐

19 PCR‐tests, hier te lande moeten overleggen. Daarnaast is voor zover uitvoerbaar, ook verplicht 

om de PLC online in te vullen en in te dienen.   

 

In  artikel  15 wordt  ook  een wijziging  aangebracht  ten  aanzien  van  de  transito‐  en  transfer 

passagiers.  Na  de  laatste  wijziging  van  het  inreisbeleid,  afgelopen  december,  bleek  dat  er 

onduidelijkheid bestond ten aanzien van het beleid voor reizigers die middels transito of transfer 

via  een  hoog  COVID‐19  risicoland,  ‐landstreek  of  ‐plaats  Curaçao  binnenkomen.  De 

aanscherping in dit artikel beoogt de nodige duidelijkheid te verschaffen. Indien men langer dan 

14 dagen voorafgaand aan binnenkomst verbleef in een laag COVID‐19 risicoland, ‐landstreek 

of ‐plaats, is een PCR niet verplicht.  
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Bij binnenkomst vanuit een laag COVID‐19 risicoland, ‐landstreek of ‐plaats middels transito of 

transfer via een hoog COVID‐19 risicoland, ‐landstreek of ‐plaats, is bij het overstappen binnen 

24 uur, het risico op geïnfecteerd raken in het hoog COVID‐19 risicoland, ‐landstreek of ‐plaats 

namelijk laag. Bovendien is het praktisch niet haalbaar om tijdens de transito of transfer een PCR‐

test te doen en op tijd een resultaat daarvan te krijgen. Daar komt bij dat de testuitslag nauwelijks 

iets  zou  zeggen over het vermeende hogere  risico  tijdens  transito of  transfer, maar meer de 

situatie beschrijft van de gezondheidstoestand in de periode daaraan voorafgaand, dus in de tijd 

van verblijf in het laag COVID‐19 risicoland, ‐landstreek of –plaats, waarvoor er dus conform het 

huidige beleid ook geen PCR‐testverplichting bestaat.  

 

Bij een verblijf  langer dan 24 uur  in het hoog COVID‐19  risicoland,  ‐landstreek of  ‐plaats na 

transfer of transito is een PCR‐test wel verplicht. Het hebben van een PCR‐test die maximaal 3 

dagen oud is, is dan niet altijd haalbaar. Ook is het vaststellen van het vooraf mogelijk opgelopen 

besmettingsrisico  lastiger, omdat op een dagelijkse basis men meerdere plekken heeft kunnen 

bezoeken in de voorafgaande 14 dagen. De regels die hier ten aanzien van vaartuigen worden 

voorgesteld ter vastlegging, zijn de regels die in de praktijk reeds worden toegepast. 

 

Naarmate de pandemie  langer duurt en zeker bij het optreden van mutaties met toegenomen 

transmissiegevallen, zal het  steeds vaker voorkomen dat mensen  reizen die  reeds COVID‐19 

hebben doorgemaakt, maar die mogelijkerwijs nog altijd positief testen bij een PCR‐test. 

De PCR‐testuitslag kan namelijk een aanzienlijke  tijd nog positief blijven, zonder dat  iemand 

daarbij infectieus is en dus zonder dat deze een risico vormt om anderen te besmetten. De PCR‐

testuitslag kan nog lang positief blijven omdat het juist de aanwezigheid van genetisch materiaal 

van het virus detecteert maar niet de aanwezigheid van levend virus zelf. Personen bij wie dit 

het geval is zouden dan onterecht uit ons land geweerd worden. Voor deze personen kan per 

geval een ontheffing afgegeven worden, mits de nodige documentatie wordt geleverd over de 

doorgemaakte infectie. Onder documentatie wordt verstaan: uitslag(en) van eerder uitgevoerde 

test(en)  of  een  recente  brief  van  de  behandelingsarts  of  de  lokale  GGD  dat  aangeeft  dat 

betrokkene niet infectieus is. Met recente brief wordt bedoeld dat de brief niet ouder zijn dan de 

voorlaatste keer dat de persoon positief is getest.  

Dit beleid wordt in de praktijk al toegepast, waarbij de geneeskundige vooraf goedkeuring geeft. 

Het  was  echter  wenselijk  om  dit  in  de  regeling  vast  te  leggen,  waarbij  de 

luchtvaartmaatschappijen de controle uitoefenen alvorens een persoon op de vlucht toe te laten. 

Een negatieve Antigeen test na eerder doorgemaakte ziekte, zegt dat betrokkene niet infectieus 

is. Het  overleggen  van  een  recente  negatieve Antigeentest  samen met de documentatie  van 

eerder doorgemaakte ziekte met een blijvend positieve PCR‐testuitslag is daarom in zo’n geval 

ook toelaatbaar. Bij een negatieve PCR is een Antigeen test niet noodzakelijk. 

 

Zoals  bekend  zijn  er wereldwijd  verschillende  virusvarianten  opgedoken. Nu  doet  zich  de 

situatie zich voor dat recentelijk Aruba kenbaar heeft gemaakt dat er een aantal gevallen van het 

VOC B 1.1.7 (de zogenaamde Britse variant van SARS‐CoV‐2) zijn vastgesteld op Aruba in de 

voorgaande periode. Van deze variant is bekend dat het zich sneller verspreidt, waarbij er ook 

rekening gehouden moet worden met het feit dat het wellicht ook tot een ernstiger ziekteverloop 

kan leiden. Op grond van de artikelen 13, vierde lid en 14, eerste lid, van de regeling heeft de 

geneeskundige dan ook per direct (ingaande 26 januari 2021) vanwege deze epidemiologische 

ontwikkelingen nadere maatregelen getroffen om de import van deze virusvariant vanuit Aruba 
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zo veel mogelijk te beperken. Allereerst is besloten om de classificatie van Aruba (tijdelijk) om te 

zetten van “laag ” naar “hoog” COVID‐19 risicoland, ‐landstreek of ‐plaats. Daarnaast is het nu 

de bedoeling dat ten aanzien van Aruba zal gelden dat in plaats van een uitslag van een COVID‐

19 PCR‐test,  ook de uitslag  van  een COVID‐19 Antigeentest die  in Aruba  is  ondergaan,  zal 

worden aanvaard, met dien verstande dat de Antigeentest niet eerder dan 24 uur vóór vertrek 

moet zijn uitgevoerd. Voorts zijn personen die uit Aruba het land binnenkomen verplicht op de 

derde dag na aankomst sequentieel (opnieuw) een Antigeentest uit te voeren op Curaçao.  

 

Personen die binnen een termijn van 24 uren naar en van Aruba reizen worden uitgezonderd 

van de verplichting van een vooraf op Aruba uitgevoerde COVID‐19 test met negatief uitslag, 

maar  zullen  op  de  derde  dag  na  terugkeer  op Curaçao  een Antigeentest moeten  uitvoeren. 

Middels  deze  regeling  wordt  derhalve  het  gebruik  van  uitslagen  van  Antigeentesten 

geaccepteerd voor die personen die vanuit Aruba naar Curaçao reizen.  

Geleidelijk  aan  zal  dit  beleid  ook  voor  andere  landen  met  dezelfde  classificatie  worden 

geïntroduceerd. Daarvoor moet onder andere eerst de infrastructuur worden geoptimaliseerd en 

zal deze regeling op dit punt worden gewijzigd. 

 

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, 

E.P. RHUGGENAATH 

 


