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LANDSBESLUIT van de 1ste juli 2022, no. 22/1053 (Landsbesluit buitenwerkingstelling 
buitengewone omstandigheid potentiële tropische storm Bonnie) 

____________ 
De Gouverneur van Curaҫao, 

 
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken; 

 
 Overwegende: 
 
dat bij Landsbesluit buitengewone omstandigheid potentiële tropische storm Bonnie1, enkele 
bepalingen van de Lei Estado di Emergensia2, hierna: de Landsverordening, in werking zijn 
gesteld; 
 
dat ter uitvoering daarvan de Tijdelijke regeling maatregelen potentiële tropische storm Bonnie3 
is vastgesteld en in dat verband ook de Beschikking vrijstelling dag- en avondklok potentiële 
tropische storm Bonnie4;  
 
dat op basis van de officiële informatie van de Meteorologische Dienst van Curaçao (hierna: 
Meteo) de potentiële tropische storm die Curaçao bedreigde tot een tropische storing is gebleven 
en Curaçao reeds heeft verlaten;  
 
dat de waarschuwing voor de potentiële tropische cycloon “twee” (code rood) per 29 juni 2022, 
21.02 uur, door de Meteo is opgeheven;  
 
dat Curaçao tot in de ochtend van 30 juni 2022 beperkte wateroverlast en schade heeft 
ondervonden, waardoor Curaçao niet in een rampsituatie in de zin van de Landsverordening 
rampenbestrijding en crisisbeheersing5 verkeert;  
 
dat bij ministeriële beschikking van 30 juni 2022 de rampsituatie is opgeheven; 
 
dat er geen sprake meer is van een situatie waarbij de fysieke veiligheid in gedrang komt waarbij 
het leven en welzijn van mensen zodanig kan worden aangetast en kan leiden tot een 
ontwrichting van de samenleving en derhalve geen sprake meer is van een buitengewone 
omstandigheid; 
 
dat er dientengevolge geen noodzaak meer is om de in werking gestelde bevoegdheden van 
                     
1 P.B. 2022, no. 61. 
2 P.B. 2020, no. 136. 
3 P.B. 2022, no. 62. 
4 P.B. 2022, no. 63. 
5 P.B. 2015, no. 51. 
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 Hoofdstuk 3 van de Landsverordening langer toe te passen; 
 
dat conform de Landsverordening de bepalingen die in werking zijn gesteld bij landsbesluit, op 
voordracht van de Minister van Algemene Zaken, buiten werking worden gesteld, zodra de 
omstandigheden dit toelaten; 
 
dat de Minister van Algemene Zaken reeds op 29 en 30 juni 2022 heeft aangekondigd dat de 
betreffende maatregelen worden opgeheven; 
 
 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 

 
Curaçao verkeert per donderdag 30 juni 2022, 09.30 uur niet meer in een situatie die zich als een 
buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 28 van de Lei Estado di Emergensia 
kwalificeert. 
 

Artikel 2 
 
De bevoegdheden op grond van de artikelen 8, 9, 11, eerste lid, aanhef en onder b, derde en 
vierde lid, 23 en 27 van de Lei Estado di Emergensia, die bij Landsbesluit buitengewone 
omstandigheid potentiële tropische storm Bonnie in werking zijn gesteld, worden buiten 
werking gesteld. 
 

Artikel 3 
 
Dit landsbesluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad. 
 

Artikel 4 
 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit buitenwerkingstelling buitengewone 
omstandigheid potentiële tropische storm Bonnie. 
 

Gegeven te Willemstad, 1 juli 2022 
       L.A. GEORGE-WOUT 
 

De Minister van Algemene Zaken, 
             G.S. PISAS 

 
Uitgegeven de 1ste juli 2022 
De Minister van Algemene Zaken, 

         G.S. PISAS 
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