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MINISTERIËLE REGELING van 20 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID19 I)

Uitgegeven, 20 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 een aantal 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, door middel
van diverse ministeriële regelingen op basis van artikel 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening vergaande beperkingen zijn gesteld op
de binnenkomst in Aruba van personen en de sluiting van winkels en lokaliteiten in Aruba;
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-

dat het vanwege het urgente belang bij de beheersing en voorkoming
van verdere verspreiding van deze infectieziekte in Aruba, en ter voorkoming daarbij van gevaar voor personen en goederen, thans wenselijk
is om door middel van een ministeriële regeling ex artikel 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening nieuwe beperkende regels te stellen ter
zake van de aanwezigheid in de avonduren van personen buiten hun
woningen en verblijfsgelegenheden, en om de bestaande beperkende
regels inzake de binnenkomst en de sluiting van winkels en lokaliteiten in
deze ministeriële regeling te consolideren en waar nodig aan te passen;

Gelet op:
artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51);
HEEFT BESLOTEN:
§1. Avondklok
Artikel 1
1.
2.

Het is een ieder verboden zich tussen 21.00 uur en 06.00 uur buiten hun
woningen of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.
Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. politie- en andere opsporingsambtenaren, en ambtenaren, belast
met de staatsveiligheid;
b. personen die werkzaam zijn bij of ten behoeve van medische zorginstellingen, apotheken met avond- en nachtdienst, de utiliteitsbedrijven W.E.B. N.V., ELMAR N.V. en SETAR N.V., alsmede Aruba
Airport Authority N.V., Aruba Ports Authority N.V. en ANSA N.V.,
uitsluitend voor zover zij zich van of naar hun werkplek begeven en
voorzien zijn van een door de instelling of het bedrijf afgegeven
kaart, badge, sticker, verklaring of een soortgelijk bijzonder middel
waaruit hun hoedanigheid, functie en/of reden voor hun aanwezigheid buiten hun woning of verblijfsgelegenheid blijkt;
c. ambtenaren en werknemers in de particuliere sector, die werkzaam
zijn in continue- en ploegendiensten, uitsluitend voor zover zij gedu-
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d.

d.
e.

rende die periode ter plaatse werkzaam moeten, zij zich van of naar
hun werkplek begeven, en voorzien zijn van een door de dienst of
het bedrijf afgegeven kaart, badge, sticker, verklaring of een soortgelijk bijzonder middel waaruit hun hoedanigheid, functie en/of reden voor hun aanwezigheid buiten hun woning of verblijfsgelegenheid blijkt;
de door de directeur van de Directie Volksgezondheid aangewezen
ambtenaren van die directie, de door de directeur van de Directie
Luchtvaart aangewezen ambtenaren van die directie, de door de directeur van de Directie Scheepvaart aangewezen ambtenaren van
die directie, en de door de directeur van de Directie Sociale Zaken
aangewezen ambtenaren van die directie, allen uitsluitend voor zover zij zich van of naar hun werkplek begeven en voorzien zijn van
een door de instelling of het bedrijf afgegeven kaart, badge, sticker,
verklaring of een soortgelijk bijzonder middel waaruit hun hoedanigheid of functie en/of reden voor hun aanwezigheid buiten hun woning of verblijfsgelegenheid blijkt;
ministers;
andere personen, uitsluitend voor zij zich om een aantoonbaar urgente reden naar of van een medische zorginstelling of een apotheek met avond- en nachtdienst begeven.

§2. Vervroegde sluitingstijden winkels en andere lokaliteiten
Artikel 2
1.

2.

Het is verboden na 20.00 uur:
a. winkels en andere voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben,
b. publiek in deze winkels, lokaliteiten en ruimten te hebben, en
c. personen, met inbegrip van personeel, tot deze winkels, lokaliteiten
en ruimten toe te laten.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien
van hotels en logementen, voor zover het hun eigen gasten en personeel
betreft.
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3.

4.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op:
a. restaurants, uitsluitend voor zover zij vanuit een daartoe bestemd
deel van hun lokaliteit afhaaleten en -drinkwaren verkopen;
b. bedrijfsmatige bezorging van vooraf bestelde eten en drinkwaren;
c. benzinepompstations, uitsluitend voor zover er sprake is van zelfbediening en door de klant afgerekend wordt via een daartoe bestemd
raamloket;
d. apotheken die avond- en nachtdienst hebben.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op de terreinen en gebouwen van de luchthaven en van de zeehavens.

§3. Algehele sluiting bepaalde lokaliteiten en ruimten
Artikel 3
Het is verboden bioscopen, casino’s, alsmede plaatsen, ruimten en lokaliteiten voor sport- en fitnessbeoefening, en gebouwen, ruimten en plaatsen voor
godsdienstbeoefening voor het publiek open te hebben of personen tot deze
gelegenheden toe te laten.
§4. Beperkte bijwoning begrafenissen en crematies
Artikel 4
Het is verboden begrafenis- of crematiediensten te houden of te verrichten
waarbij op enig moment meer dan 10 personen ter plaatse aanwezig zijn.
§5. Inreisbeperkingen
Artikel 5
1.
2.

Het is verboden personen door middel van luchtvaarttuigen naar Aruba
te vervoeren.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op door de
Minister aan te wijzen buitenlandse overheidsfunctionarissen en categorieën van andere personen.
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3.

4.

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.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien
van transitovluchten en vluchten die personen naar andere bestemmingen naast Aruba vervoeren, met dien verstande dat het de doorreizende
passagiers niet toegestaan is om in Aruba uit het luchtvaarttuig te stappen.

Artikel 6
1.
2.

3.

Het is verboden personen door middel van schepen of andere vaartuigen
vanuit het buitenland naar Aruba te vervoeren.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op door de
Minister aan te wijzen buitenlandse overheidsfunctionarissen en categorieën van andere personen.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op bemanningsleden, voor zover zij daadwerkelijk werkzaam zijn op de desbetreffende schepen of vaartuigen.

§6. Slotbepalingen
Artikel 7
De ministeriële regelingen opgenomen in AB 2020 no. 35 en AB 2020 no. 36
worden ingetrokken.
Artikel 8
Deze ministeriële regeling treedt in werking op 21 maart 2020.

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

