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LANDSBESLUIT van de 29ste juni 2022 (Landsbesluit buitengewone omstandigheid 
potentiële tropische storm Bonnie) 

____________ 
 

De Gouverneur van Curaҫao, 
 

Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken; 
 
 Overwegende: 
 
dat op basis van officiële informatie van de Meteorologische Dienst van Curaçao (hierna: Meteo) 
er in de Atlantische Oceaan sprake is van een tropische storing die de zuidelijke kant van 
Curaçao binnen de komende uren dreigt te passeren als tropische storm;  
 
dat de Meteo de voorziene route van de verwachte tropische storm heeft vastgesteld; 
 
dat de Meteo heeft gewaarschuwd dat de zware onweersbuien en zware windstoten als gevolg 
van de tropische storm vanaf 13.00 uur delen van Curaçao kan bedreigen en uit voorzorg code 
rood heeft afgekondigd; 
 
dat de hevige regenval kan leiden tot plaatselijke overstromingen of aardverschuivingen;  
 
dat de zware windstoten voorts voor materiële schade kunnen zorgen; 
 
dat in verband met het bovenstaande bij ministeriële beschikking van 28 juni 20221 is vastgesteld 
dat Curaçao in een crisissituatie verkeert en naderhand in een rampsituatie in de zin van de 
Landsverordening rampenbestrijding en crisisbeheersing2; 
 
dat bijgevolg is opgeschaald naar GRIP 3 conform het Rampenplan Curaçao; 
 
dat de vitale belangen van het Land, waaronder de fysieke veiligheid in gedrang komen, 
aangezien het leven en welzijn van mensen zodanig kunnen worden aangetast en dit een 
ontwrichtende impact op de samenleving zal hebben; 
 
dat zowel voor het handhaven van de openbare orde op en de inwendige veiligheid van het Land 
en het zoveel mogelijk te voorkomen beperken van de schade door de impact van de van de 
tropische storm, passende maatregelen getroffen dienen te worden; 

                     
1 P.B. 2022, no. 60. 
2 P.B. 2015, no. 51. 
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dat vanwege de voornoemde ernstige bedreiging, er sprake is van een buitengewone 
omstandigheid als bedoeld in artikel 28 van de Lei Estado di Emergensia3, hierna: de 
Landsverordening, het noodzakelijk is om toepassing te geven aan enkele van de in deze 
landsverordening genoemde bevoegdheden; 
 
dat het voornamelijk gaat om maatregelen om de beweging van personen op de openbare wegen 
en ruimten te voorkomen en te bewerkstelligen dat eenieder de gelegenheid heeft zich tijdig 
tegen de storm te beschermen en eventueel burgers tijdig veilig te evacueren uit risicogebieden;  
 
dat dientengevolge in ieder geval de artikelen 8, 9, 11, eerste lid, aanhef en onder b, derde en 
vierde lid en de artikelen 23 en 27, van de Landsverordening bij dit landsbesluit in werking 
moeten worden gesteld;  
 
dat gezien de verwachte korte duur en beperkte toepassing van de bevoegdheden in Hoofdstuk 
3 van de Landsverordening het vooralsnog niet noodzakelijk is de uitzonderingstoestand af te 
kondigen om de voornoemde buitengewone bevoegdheden te kunnen toepassen; 
 
dat bij ministeriële regeling met algemene werking regels kunnen worden vastgesteld die 
betrekking hebben op de uitoefening van de in werking gestelde buitengewone bevoegdheden; 
 
 Gelet op: 

 
artikel 28 van de Lei Estado di Emergensia; 
 

 
 

H e e f t   g o e d g e v o n d e n: 
 

Artikel 1 
 
Vanwege de aankomende tropische storm verkeert Curaçao in een crisis- en rampsituatie die 
zich als een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 28 van de Lei Estado di 
Emergensia kwalificeert. 
 

Artikel 2 
 
Gedurende de periode van de buitengewone omstandigheid, bedoeld in artikel 1, worden de 
bepalingen in de artikelen 8, 9, 11, eerste lid, aanhef en onder b, derde en vierde lid, 23 en 27 van 
de Lei Estado di Emergensia in werking gesteld, teneinde de daarin genoemde bevoegdheden 
uit te oefenen. 
 
 

 

                     
3 P.B. 2020, no. 136. 
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Artikel 3 
 
Dit landsbesluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad. 
 

Artikel 4 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking. 
 

Artikel 5 
 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit buitengewone omstandigheid potentiële 
tropische storm Bonnie. 
 
  

Gegeven te Willemstad, 29 juni 2022 
       L.A. GEORGE-WOUT 
 
 
 

De Minister van Algemene Zaken, 
             G.S. PISAS 

 
 
 
Uitgegeven de 29ste juni 2022 
De Minister van Algemene Zaken, 

         G.S. PISAS 
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