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PUBLICATIEBLAD 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 3de mei 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, redenen 
geven om de COVID-19 maatregelen, in casu de inreisbeperkingen, 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: 

 
Artikel 13, vierde lid, vervalt.  

                     
1 P.B. 2020, no. 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2022, no. 25. 
2 P.B. 2020, no. 136. 
3 P.B. 2021, no. 21. 
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Artikel II 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 6 mei 2022. 
 
 
 

Gegeven te Willemstad, 3 mei 2022 
De Minister van Algemene Zaken, 
 G.S. PISAS 
 
Uitgegeven de 3de mei 2022  
De Minister van Algemene Zaken,  

G.S. PISAS 
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Toelichting behorende bij de MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van 
de 3de 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 
versoepeling ligt in de lijn van de strategie van de overheid om het Land geleidelijk uit de 
COVID-19 crisis te begeleiden. 

De incidentie in Curaçao is laag stabiel gebleven. Ook is er geen sprake van een grote druk op de 
tweedelijnszorg. Zoals eerder aangegeven is de aandacht nu met name gevestigd om de 
kwetsbare groepen binnen onze samenleving te beschermen: de ouderen en de 
immuungecompromitteerden.  

Zoals bij de laatste wijzigingen aangegeven, is de Omikronvariant van het SARS-CoV-2 virus 
wijdverspreid op de wereld en hebben inreisbeperkingen geringe effect op de verspreiding op 
het eiland. De meeste inreisbeperkingen zijn daarom reeds komen te vervallen.  

Voor personen die vanuit alle landen, landstreken en gebieden naar Curaçao reizen geldt, naast 
het invullen van de ‘Passenger Locater Card’ echter nog de verplichting om een verzekering te 
sluiten specifiek voor COVID-19, ter dekking van de medische kosten, transport en isolatiekosten 
voor de duur van het verblijf op Curaçao. Gezien de groepen personen die op grond van de 
Regeling van deze verplichting zijn uitgesloten, geldt deze verplichting feitelijk met name voor 
toeristen die meer dan 24 uur hier te lande zullen verblijven.  

Sinds 13 maart 2020 toen het SARS-CoV-2 virus voor het eerst zijn intrede deed op Curaçao, zijn 
er (nagenoeg) geen gevallen bekend van toeristen die in het ziekenhuis moesten worden 
opgenomen voor een behandeling wegens een COVID-19 besmetting en daarvoor geen 
verzekering hadden. Derhalve betekent de afschaffing van de reisverzekeringsplicht geen 
onevenredige risico voor het Land, voor wat betreft onverzekerde patiënten, dan wel de extra 
belasting voor verhaal op deze patiënten, een en ander ook gezien het feit dat personen nu veel 
minder ernstig ziek worden met een ziekenhuisopname als gevolg. 

Naar verluidt heeft de verzekeringsplicht tot gevolg dat bepaalde vliegmaatschappijen geen 
boekingen zouden aanvaarden zonder dat aan deze verplichting is voldaan.   

Rekening houdend met het vorenstaande en gezien de mogelijke negatieve impact op het 
toerisme, ligt het in de lijn om deze verplichting thans af te schaffen. Wel wordt het dringende 
advies gegeven om zodanige verzekering desondanks te sluiten bij het reizen naar Curaçao. 

Deze regeling treedt in werking  op vrijdag 6 mei 2022. De wijziging gaat derhalve op dat 
moment in. Er wordt in casu gekozen om onderhavige drie dagen vooraf te publiceren, teneinde 
de betreffende stakeholders, in het bijzonder de luchtvaartmaatschappijen en reizigers, tijdig te 
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kunnen informeren over de onderhavige wijziging van het inreisbeleid.  
 
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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