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PUBLICATIEBLAD 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 7de maart 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 de huidige COVID-19 incidentie en het aantal ziekenhuisopnames, inclusief de opnames in 
de intensive care unit, en het feit dat Omikronvariant minder 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 pandemie3; 

 
Heeft besloten: 

 
Artikel I 
 
De Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
 

Onderdelen a tot en met f, i, l en n vervallen. 
                     
1 P.B. 2020, no. 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2022, no. 18. 
2 P.B. 2020, no. 136. 
3 P.B. 2021, no. 21. 
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B. Artikel 5 komt als volgt te luiden: 
 
 

Verplicht mondmasker 
 

Artikel 5 
 

Personen van twaalf jaar en ouder dragen een geschikt mondmasker in de binnenruimten 
van: 
a. ziekenhuizen, andere zorginstellingen of tehuizen, voor zover zij bezoekers en 

personeelsleden zijn; 
b. het openbaar en besloten vervoer; 
c. uitvaartbedrijven en andere binnenruimten op het moment dat deze voor uitvaart 

worden gebruikt. 
 
C. Artikel 6 vervalt.  
 
D. Artikel 13 komt als volgt te luiden: 
 

Toegang vanuit alle landen, landstreken of plaatsen 
 

Artikel 13 
 

1. Personen die vanuit alle landen, landstreken of plaatsen naar Curaçao reizen en aan wie 
de toegang tot Curaçao worden verleend, zijn onderhevig aan de voorgeschreven lokale 
medische protocollen, geldend voorafgaand aan, tijdens of na de reis, de 
quarantainemaatregelen en de lokale richtlijnen ter bestrijding van COVID-19. 

2. Personen, die vanuit alle landen, landstreken of plaatsen, naar Curaçao reizen, zijn 
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. 

3. Personen bedoeld in het tweede lid tonen bij aankomst in Curaçao een papieren of 
digitaal bewijs aan waaruit blijkt dat het document bedoeld in het tweede lid 
dienovereenkomstig is ingediend. 

4. Personen, die vanuit alle landen, landstreken of plaatsen naar Curaçao reizen zijn 
verplicht een COVID-19 specifieke verzekering ter dekking van de medische kosten, 
transport en isolatiekosten af te sluiten voor de duur van het verblijf op Curaçao. De 
eerste volzin is niet van toepassing op: 
a. ingezetenen van Curaçao; 
b. bemanningsleden van luchtvaartuigen en grote commerciële vaartuigen 

(koopvaardijschepen), voor zover zij Curaçao inreizen in opdracht van hun 
werkgever in het kader van hun reguliere werkzaamheden; 

c. personen die binnen 24 uur na aankomst, Curaçao weer uitreizen; 
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d. personen die in het bezit zijn van een diplomatiek paspoort; 
e. leden van de krijgsmacht van het Koninkrijk en hun directe familieleden; 
f. transit- en transferpassagiers die Curaçao niet binnenkomen. 

5. Personen die vanuit alle landen, landstreken of plaatsen naar Curaçao reizen en aan wie 
de toegang tot Curaçao worden verleend, zijn verplicht minimaal 10 dagen in isolatie te 
gaan, op het moment dat is vastgesteld dat die persoon op het moment van aankomst 
besmet is of tijdens het verblijf alhier besmet is geraakt met het SARS-CoV-2 virus. De 10 
dagen worden gerekend vanaf de eerste ziektedag dan wel vanaf de dag van detectie als 
de eerste ziektedag onbekend is. 

6. De geneeskundige, als bedoeld in de quarantaine-verordening en in de Verordening van 
den 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten kan, 
afhankelijk van bijzondere omstandigheden, specifieke maatregelen treffen ten aanzien 
van personen die op grond van het eerste lid inreizen, naar gelang epidemiologische 
ontwikkelingen in het desbetreffende land, landstreek of plaats zich hiertoe nopen. 

 
E. Artikel 13a komt te luiden: 
 

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, zesde 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. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing op privé- of pleziervaartuigen die 
vanuit een land, landstreek of plaats, naar Curaçao binnenvaren. 

4. 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 artikel 13, 
zesde  lid. 

 
F. Artikelen 14 tot en met 16c vervallen.  
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Artikel II 
 
Artikel I treedt in werking met ingang van 8 maart 2022, met uitzondering van onderdelen D en 
E die met ingang van 10 maart 2022 in werking treden. 
 
 

Gegeven te Willemstad, 7 maart 2022 
De Minister van Algemene Zaken, 

G.S. PISAS 
 
Uitgegeven de 7de maart 2022  
De Minister van Algemene Zaken,  

G.S. PISAS 
  



 25 
 

 - 5 - 

Toelichting behorende bij de MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van 
de 7de maart 2022 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand 
COVID-19 pandemie 
 
Met de onderhavige wijziging worden de COVID-19 maatregelen verder versoepeld. Deze 
versoepelingen liggen in de lijn van de strategie van de overheid om het land geleidelijk uit de 
COVID-19 crisis te begeleiden. 
 
Na de vergaande versoepelingen die de overheid heeft met de laatste wijziging van de Regeling 
heeft geïntroduceerd, is de incidentie in Curaçao initieel laag stabiel gebleven, met weliswaar 
een stijging in de afgelopen laatste dagen. Laatstgenoemde stijging heeft echter niet geleid tot 
een grotere druk op de tweedelijnszorg. 
 
Gezien hoe wijdverspreid de Omikronvariant van het SARS-CoV-2 virus op de wereld is en het 
geringe effect dat inreisbeperkingen nu nog zullen hebben op de verspreiding op het eiland, 
wordt thans voorgesteld de reeds ingezette versoepelingen door te zetten en een overgroot deel 
van de resterende maatregelen met betrekking tot het inreisbeleid ook te laten vervallen. Dit 
betekent dat onder andere de tot nu toe de verplichte COVID-19 PCR-test komt te vervallen. 
 
Zoals eerder aangegeven is de aandacht nu met name gevestigd om de kwetsbare groepen 
binnen onze samenleving te beschermen: de ouderen en de immuungecompromitteerden. In dit 
kader is de mondmaskerplicht in onder andere zorginstellingen, het openbaar en besloten 
vervoer en bij uitvaarten gehandhaafd. 
 
Het organiseren van evenementen en andere activiteiten zijn met het vervallen van artikel 6 van 
de Regeling weer mogelijk zonder enige beperking, anders dan een eventuele 
evenementenvergunning op grond van de Landsverordening openbare orde dan wel eventuele 
toestemmingen of vergunningen op grond van de Vergunningslandsverordening.  
 
Van de burger wordt nog steeds 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.  
 
De wijziging in deze regeling van het inreisbeleid gaat, anders dan de andere versoepelingen, 
pas op donderdag 10 maart 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 

 


