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Overwegende:

-

dat de Gezaghebber op 14 mei 2020 de (gewijzigde) Noodverordening Covid-19
Bonaire heeft vastgesteld;
dat de Gezaghebber, na advies van het ei landelijk beleidsteam d.d. 20 mei 2020, heeft
besloten dat het aanbieden en verlenen van seksuele diensten weer is toegestaan;
dat daartoe de Noodverordening COVID-19 Bonaire van 14 mei 2020 dient te warden
gewijzigd;
Ge let op:

-

Artikel 178 lid 1 jo. 179 van de Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba;

HEEFT BESLOTEN

Artikel I

De Noodverordening COVID-19 van Bonaire van 14 mei 2020 wordt als volgt gewijzigd:
-

Artikel 6, lid 1 komt te luiden:

"l. Het is seksinrichtingen, nachtclubs en sauna's en spa's (wellness-inrichtingen)
toegestaan om geopend te zijn, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. er zijn maximaal vijftig personen aanwezig in de inrichting (inclusief person eel);
b. er wordt door de aanwezige n te alien tijde ten minste 1,5 meter afstand gehouden tot
de dichtstbijzijnde persoo n, tenzij persoonlijke nabijheid noodzakelijk is voor de
dienstverlening in de inrichting;
c. er worden strikte hygienemaatregelen in acht genomen conform de richtlijnen van
de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire."

-

Artikel 6, lid 2, komt te vervallen

Artikel II
Deze wijziging van de Noodverordening COVID-19 Bonaire van 14 mei 2020 treedt in
werking op 22 mei 2020 en geldt tot en met de einddatum van de Noodverordening
COVID-19 Bonaire.

ire, 22 mei 2020

De

-

-

Openbaar Lichaam Bonaire

Afschrift dezes te zenden aan:
KPCN,
KMAR
Openbaar Ministerie,
Wnd. Rijksvertegenwoordiger,
Ministerie van Volksgezondheid,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
Ministerie van BZK, DG Koninkrijksrelaties,
Afdeling ]AZ.
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Toelichting
Algemeen
De Gezaghebber heeft, na advies van het eilandelijk beleidsteam op 20 mei 2020,
besloten dat aanbieden en verlenen van seksuele diensten weer is toegestaan. Vanuit de
witte kolom is gewezen op de twee volksgezondheidsbelangen die in dit kader een rol
gaan spelen en tegen elkaar afgewogen moeten worden. Enerzijds het behouden van de
sociale afstand van 1,5 m in het kader van Covid-19 en anderzijds het tegengaan van
besmettingen die SOA gerelateerd zijn, door het ontbreken van GGD- controles bij
illegale dienstverlening.

Artikelsgewijs
Artikel 6
Op grond van dit artikel mogen seksclubs, nachtclubs, sauna's en spa's weer geopend
zijn, mits aan bepaalde voorschriften wordt voldaan. Per inrichting mogen maximaal 50
personen aanwezig zijn. Ook dienen alle aanwezigen te alien tijde de maatregel van
'social distancing' in acht te nemen, tenzij persoonlijke nabijheid noodzakelijk is voor de
dienstverlening in de inrichting. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer seksuele
diensten worden verleend of massages worden gegeven. Tot slot dienen voornoemde
inrichtingen te voldoen aan strenge hygienevoorschriften conform de richtlijnen van de
afdeling Publieke Gezondheid Bonaire, waaronder, maar niet uitsluitend, het houden
van een sociale afstand van 1,5 meter, het toepassen van een goede en regelmatige
hand- en hoest hygiene, het regelmatig reinigen van veelgebruikte oppervlakken en
apparatuur en het thuisblijven van aanwezigen bij beginnende symptomen van
luchtwegklachten zoals hoesten en niezen en/ofverhoging of koorts.

Onder seksclubs wordt verstaan: inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt
gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen
betaling, of bedrijfsmatig vertoningen van erotisch-pornografische aard worden
aangeboden.
Onder nachtclubs wordt verstaan: een uitgaansgelegenheid die in de avond en de
nachtelijke uren geopend is. Hieronder vallen onder meer discotheken, maar ook
horecagelegenheden voor zover deze tot een dansgelegenheid worden omgevormd
voor de avond en/of de nachtelijke uren.
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