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MINISTERIËLE REGELING van 14 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Regeling inreisverbod ter bestrijding coronavirus)

Uitgegeven, 14 maart 2020

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, INTEGRITEIT,
OVERHEIDSZORG, INNOVATIE EN ENERGIE
In overweging genomen hebbende:
-

-

-

-

dat volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie er sprake is van een
pandemie van een infectieziekte van een nieuw sub-type human influenzavirus, genaamd COVID 19/ SARS-CoV-2;
dat deze infectieziekte inmiddels in een groot aantal landen is geconstateerd;
dat op 13 maart 2020 deze infectieziekte bij twee personen in Aruba is
vastgesteld, die vanuit het buitenland naar Aruba zijn gereisd;
dat als gevolg hiervan en de algemene dreiging van het COVID
19/SARS-CoV-2 er sprake is van een gebeurtenis die tot een zodanig
ernstige verstoring van de algemene veiligheid leidt, dat het leven en de
gezondheid van vele burgers in ernstige mate bedreigd wordt, dan wel
dat er in ieder geval sprake is van het bestaan van ernstige vrees daarvoor;
dat dientengevolge bij landsbesluit van 13 maart 2020 nr. 1 (SMR-W41/2020) besloten is dat (i) sprake is van aanwezigheid van een ramp in
de zin van artikel 1 van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51),
waardoor het noodzakelijk is om de in artikelen 11 tot en met 18 van die
landsverordening genoemde buitengewone bevoegdheden uit te kunnen oefenen, en (ii) dat de toepassing van de in artikel 4, derde lid, van
de Calamiteitenverordening vermelde punten geschiedt overeenkomstig
het Crisisbeheersingsplan Aruba, zoals vastgesteld bij beslissing van
de ministerraad van 31 juli 2018 (BE-51/18), zoals nadien bijgewerkt;
dat gelet op de huidige verspreiding in andere landen van het COVID
19/SARS-CoV-2 en het urgente belang bij de beheersing en voorkoming van verdere verspreiding van deze infectieziekte in Aruba, het
noodzakelijk is beperkingen te stellen aan de binnenkomst in Aruba van
personen die afkomstig zijn uit een aantal landen waar deze infectieziekte inmiddels prominent aanwezig is;
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Gelet op:
artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51);
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
1.

2.
3.

Het is verboden personen door middel van luchtvaarttuigen naar Aruba
te vervoeren, die veertien dagen of minder voorafgaande aan het tijdstip van inchecken voor de vlucht naar Aruba, in de Volksrepubliek China (met inbegrip van Hong Kong en Macao), Taiwan, Singapore, ZuidKorea, Japan, Iran, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of een land van
de Europese Unie zijn geweest of aldaar woonachtig zijn.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien
ingezetenen van Aruba.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op bemanningsleden van luchtvaartuigen, voor zover zij daadwerkelijk werkzaam
zijn op de vluchten naar en van Aruba.

Artikel 2
Deze ministeriële regeling treedt in werking op 15 maart 2020.

De minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg,
Innovatie en Energie,
E.C. Wever-Croes

