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PUBLICATIEBLAD 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 17de 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 Emergensia 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 de huidige COVID-19 incidentie en aantal ziekenhuisopnames, inclusief de opnames in de 
intensive care unit, en de lage mate waarin de omikronvariant ziekteverwekkend is, reden geven 
om de COVID-19 maatregelen, inclusief het inreisbeleid, 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 pandemie2; 

 
Heeft besloten: 

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

 
A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

 
a. Onderdelen k en m vervallen. 

 
                     
1 P.B. 2020, no. 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2022, no. 12. 
2 P.B. 2021, no. 21. 
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b. Na onderdeel m wordt een nieuw onderdeel n toegevoegd: 
 
n.  veilige afstand: afstand van ten minste twee meter tot andere personen in zijn 

nabijheid, met uitzondering van personen die een gezamenlijke huishouding vormen. 
 
B. De artikelen 2, 3, 4 en 4b vervallen. 
 
C. 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, andere zorginstellingen of tehuizen, voor zover zij bezoekers en 

personeelsleden zijn; 
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: 

a. de binnenruimten van onderwijsinstellingen; 
b. binnenruimten, anders dan bij onderwijsinstellingen, op het moment dat deze 

ruimten voor onderwijsactiviteiten worden gebruikt. 
3. Van het bepaalde in het tweede 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. 
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D. Artikel 6 komt als volgt te luiden: 
 

Evenementen, andere activiteiten of samenkomsten 
 

Artikel 6 
 

1. Het is eenieder verboden om evenementen en andere activiteiten of samenkomsten, te 
land of ter zee te organiseren, te houden, toe te laten of bij te wonen, in een open of 
besloten zelfstandige binnenruimte met meer dan 200 personen aanwezig. 

2. Het is eenieder verboden om evenementen en andere activiteiten of samenkomsten, te 
land of ter zee te organiseren, te houden, toe te laten of bij te wonen, in een open of 
besloten zelfstandige buitenruimte met meer dan 400 personen aanwezig. 

3. In geval een evenement dan wel andere activiteit of samenkomst, te land of ter zee wordt 
georganiseerd, gehouden, toegelaten of bijgewoond, waarbij zowel een binnenruimte als 
een buitenruimte wordt gebruikt is het tweede lid van toepassing. 

 
E. Artikelen 9, 10a, 11 en 11a vervallen.  
 
F. Artikelen 16 en 16a worden gewijzigd als volgt:  

 
Het eerste lid, onderdeel c, en het vierde lid vervallen.  

 
G. Artikel 16b, tweede lid, aanhef, komt te luiden: Onder een antigeen reistestuitslag wordt 

verstaan:. 
 

H. Na artikel 16b wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: 
 

 
 

Reizen vanuit Aruba, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
 

Artikel 16c 
 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 zijn de personen, die vanuit Aruba, Sint Maarten 
en Bonaire, Saba en Sint Eustatius naar Curaçao reizen alleen verplicht 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. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op personen die in de veertien dagen 
voorafgaand aan de reis naar Curaçao in een ander COVID-19 risicoland, -landstreek of 
-plaats zijn geweest, niet zijnde Aruba, Sint Maarten of Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 

I. “Bijlage 1” en “Bijlage 2A” vervallen. 
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Artikel II 
 
Artikel I treedt in werking met ingang van 18 februari 2022, met uitzondering van onderdelen F, 
G en H, die in werking treden met ingang van 21 februari 2022. 
 
 

Gegeven te Willemstad, 17 februari 2022 
De Minister van Algemene Zaken, 

G.S. PISAS 
 
Uitgegeven de 17de 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 17de februari 2022 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen 
uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie 
 

Met de onderhavige wijziging worden de COVID-19 maatregelen versoepeld. Deze 
versoepelingen liggen in de lijn van de strategie van de overheid om het land geleidelijk uit de 
COVID-19 crisis te begeleiden. 

De huidige COVID-19 incidentie en aantal ziekenhuisopnames, inclusief de opnames in de 
intensive care unit, en de lage mate waarin de omikronvariant ziekteverwekkend is, maken deze 
versoepeling verantwoord mogelijk. De aandacht wordt dan met name gevestigd om de 
kwetsbare groepen binnen onze samenleving te beschermen: de ouderen en de 
immuungecompromitteerden. 

Het gaat bij deze versoepeling thans om het vervallen van de verplichte veilige afstand van 
tenminste twee meter, het samenscholingsverbod, de mondmaskerplicht voor buitenruimten, de 
avondklok, de beperking voor evenementen en andere activiteiten of samenkomsten te land en 
ter zee en het vervallen van enkele regels van het inreisbeleid, waaronder de derde dag 
antigeentest bij aankomst op Curaçao.  

Ook zijn alle richtlijnen die in de bijlagen behorende tot de Regeling waren opgenomen 
vervallen. De algemene COVID-19 richtlijnen worden thans als dringend advies meegegeven. 
Van de burger wordt verwacht dat, rekening houdend met de omstandigheden waarin men zich 
bevindt, de basismaatregelen van hygiëne en veilige afstand in acht worden genomen, zonder 
dat dit als verplichting geldt. Dit laatste past ook bij de strategie om het land geleidelijk uit de 
COVID-19 crisis te begeleiden. 

De wijziging in deze regeling van het inreisbeleid gaat, anders dan de andere versoepelingen, 
pas op maandag 21 februari 2022 in, teneinde -zoals gebruikelijk- de betreffende stakeholders, in 
het bijzonder de luchtvaartmaatschappijen en reizigers, tijdig te kunnen informeren over de 
onderhavige versoepelingen.  
 
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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