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PUBLICATIEBLAD 
 

MINISTERIËLE  REGELING  MET  ALGEMENE  WERKING  van  de  14de  maart  2021  tot 

wijziging  van  de  Tijdelijke  regeling  maatregelen  uitzonderingstoestand  COVID‐19 

pandemie1 

____________ 

 

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 laatstelijk per 8 maart 2021 de COVID‐19 maatregelen zijn verscherpt door verruiming van 

de avondklok en dientengevolge ook aanpassingen van de tijdstippen voor dienstverlening; 

 

dat op 7 maart 2021 reeds is vastgesteld dat er meerdere gevallen van besmetting met de ‘Variant 

of Concern’  (VOC) B  1.1.7  (de Britse variant van SARS‐CoV‐2)  zijn op Curaçao en de dagen 

daarna tevens is komen vast te staan dat de gemiddelde ‘positivity rate’ verder is gestegen;  

 

dat gezien de verdere en dreigende stijging van het aantal besmettingsgevallen het noodzakelijk 

is nadere maatregelen te nemen die er met name op toezien dat ongewenste agglomeratie van 

personen met bijbehorende besmettingsrisico’s wordt voorkomen;  

 

dat  ter  uitvoering  van  het  vorenstaande  de  Tijdelijke  regeling  maatregelen 

uitzonderingstoestand COVID‐19 pandemie moet worden gewijzigd;  

 

Gelet op: 

artikel 26, derde lid, van de Lei Estado di Emergensia2;  

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. 2021, no. 22. 
2 P.B. 2020, no. 136. 
3 P.B. 2020, no. 141. 
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A. Artikel 1, onderdeel a, vervalt. 

 

B. Artikel 4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

 

De zinsnede “tussen 22.00 uur en 04.30 uur” wordt vervangen door: tussen 21.00 uur en 04.30 

uur. 

 

C. Artikel 7, derde lid, wordt als volgt gewijzigd: 

 

De  zinsnede  “een  absolute maximum  van  vijftig  personen” wordt  vervangen  door:  een 

absolute maximum van vijfentwintig personen.  

 

D. Artikel 9 komt te luiden: 

 

Tijdstip voor dienstverlening aan het publiek 

Artikel 9 

 

1. Personen,  ondernemingen  en  organisaties,  met  uitzondering  van  medische 

(zorg)instellingen en dienstdoende apotheken kunnen, onverminderd de op grond van een 

wettelijke regeling geldende openingstijden, hun diensten tot 20.00 uur verlenen, tenzij er 

op grond van 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 21:00 uur tot 06:00 uur, kunnen hun diensten tijdelijk 

uitsluitend van 16.00 uur tot 20.00 uur verlenen door middel van bestelling op afstand en 

levering middels curbside pickup en bezorging. 

3. Hotels,  alsmede  bars  en  restaurants  in  hotels,  kunnen  aan  personen  die  in  het  hotel 

verblijven ook na 20.00 uur diensten verlenen. 

4. Personen, ondernemingen en organisaties verrichten openbaar vervoer tot 21.00 uur aan 

het publiek, met dien verstande dat ten einde zich naar huis te begeven de chauffeurs zich 

tot 22.00 uur op de openbare weg kunnen bewegen. 

 

E. Artikel 11 komt te luiden: 

 

Sportevenementen en andere sportactiviteiten 

 

Artikel 11 

Het is verboden publiek toe te laten bij sportevenementen en andere sportactiviteiten.  
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F. In Bijlage 2A behorende bij Bijlage 2, komt paragraaf “1. Algemeen” te luiden: 

 

1. ALGEMEEN 

–   De ondernemer houdt ten behoeve van de afdeling Epidemiologie & Onderzoek van het 

ministerie  van Gezondheid, Milieu  en Natuur,  een  registratie  van de  bezoekers  bij, 

waarbij de volgende informatie wordt verwerkt: 

● naam en achternaam; 

● adres; 

●  ten minste  twee  telefoonnummers  of  ten minste  één  telefoonnummer  en  een  e‐

mailadres; 

● tijdstip van aankomst; 

–   De  ondernemer  laat  klanten  per  tafel  registreren  met  maximaal  4  geregistreerde 

personen per tafel; 

–   De  informatie  van  de  bezoekers wordt  voor  een  periode  van  een maand  door  de 

ondernemer bewaard; 

–   De ondernemer moedigt de klanten zoveel mogelijk aan om vooraf te reserveren; 

–   Klanten worden een vaste zitplaats aan een tafel toegekend met maximaal vier personen 

aan een tafel; het voorzien van klanten, die niet aan tafel zitten, van eet‐ en drinkwaren 

voor consumptie ter plekke is derhalve niet toegestaan;  

–   Klanten kunnen niet langer dan twee aaneengesloten uren in de binnenruimte van een 

eetgelegenheid of drinkgelegenheid aanwezig zijn. 

 

Artikel II 

 

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

 

 

Gegeven te Willemstad, 14 maart 2021 

De Minister van Algemene Zaken, 

E.P. RHUGGENAATH 

 

 

Uitgegeven de 14de maart 2021 

De Minister van Algemene Zaken,  

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

de  14de  maart  2021  tot  wijziging  van  de  Tijdelijke  regeling  maatregelen 

uitzonderingstoestand COVID‐19 pandemie 

 

Sinds de  laatste verscherping van de maatregelen, die  is  ingegaan op 8 maart 2021,  is er een 

aanzienlijke toename in de dagelijkse besmettingsgevallen. Gedurende de afgelopen 6 dagen t/m 

13 maart zijn er 245 nieuwe positieven erbij geregistreerd. De dag positivity rate op 13 maart is 

naar 17,3% gestegen (91 van de 527).  

 

De snelle toename van verspreiding hierboven van de afgelopen week is te verklaren door de 

aanwezigheid  van  de  meer  besmettelijke  Britse  variant  van  SARS‐CoV‐2,  door  de  WHO 

benoemd als zorgelijk op ons eiland. Voor deze snelle stijging werd al eerder gewaarschuwd. 

Daar bovenop moet onverkort rekening worden gehouden met de andere mogelijke aanwezige 

varianten. 

 

Vanwege de mogelijke stijging van besmettingen binnen een korte tijdsperiode, het feit dat deze 

snelle verspreiding reeds gaande is, alsook de te verwachten negatieve gevolgen daarvan, zowel 

voor de zorg alsook voor de  impact op de economie,  is het raadzaam verdere maatregelen  te 

nemen ter beperking van het aantal besmettingen.  

 

Gezien het bovenstaande is besloten om thans weer op te schalen in een poging de verwachte 

hausse  in  besmettingen  voor  te  blijven. De  opschaling  is  erop  gericht  om  agglomeratie  van 

personen  zoveel  als  mogelijk  te  beperken,  aangezien  agglomeraties  verdere  en  snellere 

verspreiding in de hand werken.  

 

De opschaling betreft de volgende wijzigingen: 

‐ het verruimen van het tijdstip van de avondklok met nog een uur (artikel 4);  

‐ Het absolute maximumaantal personen dat mag worden toegelaten in zelfstandige publieke 

ruimten is teruggebracht tot vijfentwintig personen (artikel 7, derde lid); onder deze publieke 

ruimten worden ook casino’s verstaan;  

het vorenstaande betekent dat vijftig procent van de bezettingscapaciteit per ruimte, waaronder 

moet verstaan aparte zalen, maar ook separate binnen en buitenruimten, niet het aantal van 25 

personen mag overschrijden; 

‐ als gevolg van de verruiming van de avondklok, worden de openings‐ en sluitingstijden voor 

de diverse sectoren die diensten verlenen aan het publiek ook gewijzigd (artikel 9);  

‐ het toelaten van publiek bij sportactiviteiten wordt tijdelijk weer afgeschaft (artikel 11); 

‐ de toegelaten wijze van dienstverlening in de horeca wordt enigszins beperkt in die zin dat 

alleen aan personen, die met een maximum van vier aan een tafel zitten, eet‐ en drinkwaren 

voor consumptie ter plekke kunnen worden aangeboden. Voorts moeten de klanten anders 

dan voorheen per  tafel worden geregistreerd. Deze  richtlijnen zijn  te vinden  in bijlage 2A 

onder de paragraaf “1. Algemeen”; 

‐ tenslotte geldt voor trùks di pan dat zij hun dienstverlening thans alleen middels curbside 

pickup en bezorging kunnen verlenen; take out is niet toegestaan (artikel 9, tweede lid). 
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Met name met het oog op de aankomende verkiezingen en de risico’s voor agglomeratie die deze 

dag met zich meebrengt, is het zaak om zo effectief en krachtig mogelijk de effecten die over een 

à twee weken merkbaar zullen zijn, zo veel als mogelijk in meer acceptabele banen te leiden.  

 

Zoals  nu  is  gebleken  kunnen  nieuwe  ontwikkelingen  met  zich  meebrengen  dat  eerder 

maatregelen worden aangepast. Met de aanwezigheid van de Britse variant kan niet altijd een 

termijn  van  drie weken worden  afgewacht. Het  is  van  belang  dat  hiermee  rekening wordt 

gehouden. Dit laat onverlet dat de maatregelen zullen periodiek worden geëvalueerd. 

 

Naast deze aanpassingen van de regeling zal de overheid nogmaals extra aandacht besteden aan 

de publieksvoorlichting. Er zal op diverse aspecten nogmaals nadrukkelijk voorlichting worden 

verstrekt om de preventieve maatregelen ter voorkoming van besmetting onder de aandacht te 

brengen: thuis, op het werk en in publieke ruimten en bij alle andere activiteiten. 

 

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 

 

 
 

 

 

 


