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PUBLICATIEBLAD 
 

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 1ste april 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 de afkondiging van de uitzonderingstoestand COVID‐19 pandemie 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 opgelegd ter bescherming van de volksgezondheid; 

 

dat er sprake is van een exponentiële stijging van het aantal lokale transmissie van het SARS‐

CoV‐2‐virus, mede veroorzaakt door de Britse variant en verwacht wordt dat dit aantal verder 

zal stijgen; 

 

dat de zorgcapaciteit ernstig  onder druk staat; 

 

dat ter bescherming van de openbare gezondheid met spoed aanvullende drastische maatregelen 

dienen te worden vastgesteld, die met name de bewegingsvrijheid van personen beperken; 

 

dat ter uitvoering van het vorenstaande de Regeling moet worden gewijzigd;   

 

Gelet op: 

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

het Landsbesluit afkondiging uitzonderingstoestand COVID‐19 pandemie3; 

 

   

                     
1 P.B. 2020, no. 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2021, no. 26. 
2 P.B. 2020, no. 136. 
3 P.B. 2020, no. 141. 
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Heeft besloten: 

 

Artikel I 

 

De Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID‐19 pandemie wordt als volgt 

gewijzigd: 

 

A. In artikel 3, tweede lid, wordt de zinsnede “die één huishouden delen” vervangen door: die 

een gezamenlijk huishouden vormen. 

 

B. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

 

a. In het eerste lid, wordt de zinsnede “tussen 21.00 uur en 04.30 uur” vervangen door: 

tussen 19.00 uur en 04.30 uur.  

 

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

 

3.  De werking van ontheffingen, die conform het tweede lid, onderdeel c, zijn afgegeven, 

anders dan voor de  functies  en processen genoemd  in Bijlage 1 van de Beschikking 

vrijstelling en ontheffing avondklok COVID‐19, zoals die per 2 april 2021 geldt, wordt 

tot en met 16 april 2021 tijdelijk opgeschort.  

 

C. Artikel 4a komt te luiden: 

 

Dagklok 

 

Artikel 4a 

 

1. Het is verboden zich tussen 04.30 uur en 18.00 uur op enige wijze op of aan de openbare 

weg, bedoeld in artikel 1, aanhef en onder g, van de Landsverordening openbare orde te 

begeven of in de openlucht te vertoeven. 

2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor: 

a.  personen die deel uitmaken van de organen, organisaties en  instellingen, bedoeld  in 

artikel 11, vijfde lid, van de Lei Estado di Emergensia, in de uitoefening van hun functie; 

b.  procesgemachtigden,  journalisten  met  perskaart  en  voor  een  zitting  bij  name 

uitgenodigde  personen,  bedoeld  in  artikel  11,  zesde  lid,  van  de  Lei  Estado  di 

Emergensia; 

c.  de  aangewezen  groep  personen  of  personen  die  door  of  namens  de  minister  bij 

ministeriële beschikking krachtens artikel 27 van de Lei Estado di Emergensia, van het 

verbod zijn ontheven of vrijgesteld. 

3.  De werking van ontheffingen, die conform het  tweede  lid, onderdeel c, zijn afgegeven, 

anders  dan  voor  de  functies  en  processen  genoemd  in  Bijlage  1  van  de  Beschikking 

vrijstelling en ontheffing dagklok COVID‐19 zoals die per 2 april geldt, wordt tot en met 

16 april 2021 tijdelijk opgeschort.  

4.  Het is verboden om zich vanaf zondag 0.00 uur tot de daaropvolgende maandag 04.30 uur 

met enige vorm van vervoer op of aan de openbare weg bedoeld  in artikel 1, aanhef en 
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onder g, van de Landsverordening openbare orde te vertoeven.  

 

D. Artikel 6 komt te luiden: 

 

Verbod dienstverlening aan het publiek 

 

Artikel 6 

 

1. Het is verboden enig bedrijf of onderneming voor het publiek open te houden, waarbij de 

dienstverlening  in  fysieke  aanwezigheid  of  nabijheid  van  het  publiek  moet  worden 

verleend. 

2. Het  verbod,  genoemd  in  het  eerste  lid  geldt  niet  voor  apotheken,  benzinestations, 

supermarkten,  minimarkten,  toko’s,  natuurwinkels,  drogisterijen,  broodbakkerijen, 

optica’s, het taxi‐ en openbaar vervoer. 

3. In afwijking van het tweede lid kunnen op zondag geen diensten worden verleend.  

4. De ondernemingen en bedrijven, genoemd in het tweede lid, kunnen hun diensten tot 18.00 

uur verlenen, tenzij er op grond van wet‐ en regelgeving vroegere sluitingstijden gelden. 

5. Personen, ondernemingen en organisaties verrichten openbaar vervoer tot 19.00 uur aan 

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

tot 20.00 uur op de openbare weg kunnen begeven. 

 

E. Artikel 6a komt te luiden: 

 

Dienstverlening op afstand 

 

Artikel 6a 

 

1.  In  afwijking van  artikel  6,  eerste  lid kunnen de volgende diensten  in noodzakelijke  en 

urgente gevallen waarbij er geen uitstel mogelijk is op de in dit artikel aangeduide wijzen 

tot 18.00 uur worden verleend aan het publiek: 

a.  de verkoop door boekwinkels en winkels voor kantoorartikelen, met uitzondering van 

kantoormeubelen,  door  middel  van  bestelling  op  afstand  en  levering  middels 

thuisbezorging; 

b.  de verkoop van elektrische en elektronische apparatuur door middel van bestelling op 

afstand en levering middels thuisbezorging; 

c.  de verkoop door computer‐ en telefoonwinkels door middel van bestelling op afstand 

en levering middels thuisbezorging; 

d.  reparatiewerkzaamheden  aan  computers,  telefoons  en  aanverwante  apparatuur, 

waarbij: 

– klanten op afspraak apparatuur ter reparatie in de winkel kunnen afleveren dan wel 

aan huis kunnen laten ophalen; 

– apparatuur na reparatie door de klant op afspraak in de winkel kan worden opgehaald 

dan wel door het bedrijf op afspraak kan worden thuisbezorgd; 

e.  het verlenen van telecommunicatiediensten op afspraak en aan huis; 

f.  bandenservice op locatie van het bedrijf; 

g.  de verkoop van  eet‐  en drinkwaren door  restaurants door middel van bestelling op 
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afstand en levering middels thuisbezorging, inclusief op de zondagen; 

h.  de verkoop van eet‐ en drinkwaren door trùk’s di pan vanaf 14.00 uur door middel van 

bestelling op afstand en levering middels thuisbezorging, inclusief op de zondagen; 

i.  de verkoop van onderdelen voor voertuigen door middel van bestelling op afstand en 

levering middels thuisbezorging; 

j.  onderhoud en reparatie van voertuigen door middel van dienstverlening op locatie van 

de onderneming; 

k.  dienstverlening door autowasbedrijven op locatie van de onderneming; 

l.  wasserij‐ en stomerijdiensten door middel van ophaalservice en thuisbezorging door de 

onderneming. 

2.  Hotels,  alsmede  bars  en  restaurant  in  hotels,  kunnen  aan  personen  die  in  het  hotel 

verblijven ook na 20.00 uur diensten verlenen conform de bepalingen  in artikel 6 en dit 

artikel. 

3.  Personen, ondernemingen, organisaties en hun werknemers, dragen ervoor zorg, dat de 

algemene  richtlijnen  voor  hygiëne  en  veilige  afstand  neergelegd  in  bijlage  1  en  de 

sectorgerelateerde aanvullende richtlijnen zoals neergelegd in bijlage 2 bij deze regeling, 

voor zover van toepassing, worden nageleefd. 

 

F. Artikel 11, tweede lid komt te luiden: 

 

2.  In afwijking van het eerste lid, kunnen personen individueel, dan wel met personen met 

wie zij een gezamenlijke huishouding vormen, zich op de openbare weg begeven tussen 

04.30 uur en 08.00 uur en tussen 16.30 uur en 19.00 uur om te lopen, hardlopen en fietsen.  

 

G. Artikel 12, eerste lid, onderdeel c komt te luiden: 

 

c.  de  toezichthouders  aangewezen  bij  het  Aanwijzingsbesluit  toezichthouders 

uitzonderingstoestand COVID‐19 pandemie. 

 

Artikel II 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 2 april 2021. 

 

 

Gegeven te Willemstad, 1 april 2021 

De Minister van Algemene Zaken, 

E.P. RHUGGENAATH 

 

 

 

Uitgegeven de 1ste april 2021 

De Minister van Algemene Zaken,  

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

de 1ste april 2021  tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand 

COVID‐19 pandemie 

 

Curaçao wordt in zeer korte tijd geconfronteerd met een zorgwekkend sterke stijging van het 

aantal  besmettingen  met  het  SARS  CoV‐2  virus  dat  de  besmettelijke  ziekte  COVID‐19 

veroorzaakt, en met een snelle  toename van COVID‐19 gerelateerde opnames  in het Curaçao 

Medical Center, en doorverwijzingen naar de Intensive Care, waarbij reeds is overgegaan tot het 

uitbreiden van de capaciteit en het binnenhalen van bijstand om de capaciteiten van opnames zo 

spoedig mogelijk verder uit te breiden. 

 

De piek van de voornoemde stijgingen is nog niet in zicht. De regering is daarom genoodzaakt 

gezien de dreigingen in de zorgcapaciteit om meer maatregelen te treffen ten einde in korte tijd 

de snelle stijging van de lokale transmissies doeltreffend af te remmen. Ook deze maatregelen 

hebben als doel de onderlinge contacten  tussen mensen en groepsvorming zoveel mogelijk  te 

beperken. Uitgangspunt blijft dat de burger zoveel mogelijk thuis moet blijven en contacten met 

anderen, dan die met wie zij een gezamenlijke huishouding vormen, te vermijden.  

 

De belangrijkste wijziging betreft in dit kader de verruiming van de avondklok. Deze is nu van 

19.00 uur tot 04.30 uur. In dit verband is ook de dagklok ingekort: van 04.30 uur tot 18.00 uur. In 

het verlengde hiervan zijn de tijdstippen voor dienstverlening ook aangepast. Daarnaast is voor 

de verduidelijking van de bestaande regels enkele bepalingen herschreven. Mede in dit verband 

worden  de  Beschikking  ontheffing  en  vrijstelling  dagklok  COVID‐19  en  de  Beschikking 

ontheffing en vrijstelling avondklok COVID‐19 ook aangepast. Van belang is om te benadrukken 

dat het hebben van ontheffing niet betekent dat in de desbetreffende uren men zich onbeperkt 

op  de  openbare  wegen mag  begeven.  Naast  de  ontheffing  is  het  van  belang  dat  voor  de 

activiteiten die moet worden uitgevoerd geen uitstel mogelijk is. De persoon met ontheffing moet 

dit desgevraagd aan de handhavers voldoende kunnen aantonen. De lijst van vitale functies en 

processen bij zowel Beschikking ontheffing en vrijstelling dagklok COVID‐19 als de Beschikking 

ontheffing en vrijstelling avondklok COVID‐19 worden tijdelijk ingekort, aangezien thans nog te 

veel personen zich op de openbare weg begeven. Zij die niet op de lijst staan, komen niet meer 

in  aanmerking  voor  een  ontheffing,  dan  wel  wordt  de  werking  van  een  reeds  ontvangen 

ontheffing tijdelijk opgeschort. Zij kunnen derhalve alleen de straat op volgens de ‘Plachi di dia’ 

regels, dan wel als zij een dienst moeten verlenen die urgent is. Ook deze personen moeten dit 

voldoende kunnen aantonen. 

 

Op zondag geldt nog steeds een algeheel verbod op vervoer op de openbare weg middels enig 

middel, anders dan, hetgeen op grond van artikel 11 mogelijk is voor lichaamsbeweging (op de 

fiets) en met uitzondering van voertuigen van bedrijven die op zondag vitale functies uitoefenen, 

dan wel vitale processen uitvoeren. Daarnaast kunnen restaurants en trùk’s di pan nog wel op 

zondag hun diensten verlenen middels thuisbezorging (artikel 6a, eerste lid). 
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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 

 


