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DE GEZAGHEBBER VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
(archiefnr. 2020002445 )

Overwegende:
- dat de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 30 juni 2020, nr.
IENW/BSK-2020/121338 tot wijziging van de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke
luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het virus dat de ziekte
COVID-19 veroorzaakt verlengd is tot 1 augustus 2020.
dat de Verenigde Staten momenteel vanwege de onbeheersbare aantallen Covid-19
besmettingen in die Regeling als hoog-risico land is aangemerkt;
dat Aruba vanaf 10 juli 2020 de grenzen voor reizigers afkomstig uit de Verenigde Staten
opnieuw heeft opengesteld;
dat het daardoor mogelijk is voor reizigers afkomstig uit de Verenigde Staten of andere
hoog-risico landen om met een tussenstop op Aruba, binnen 14 dagen, door te reizen naar
Bonaire;
dat maatregelen nodig zijn om de herintroductie en verspreiding op Bonaire van het virus
dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken;
dat de Gezaghebber ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de inwoners van
Bonaire reeds heeft besloten voor alle binnenkomende reizigers, ongeacht de luchthaven
van vertrek, de verplichting voor het invullen van een gezondheidsverklaring op te leggen;
dat aldus, onder deze omstandigheden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 179 van de
Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba, tijdelijke algemeen verbindende
voorschriften noodzakelijk warden geacht ter handhaving van de openbare orde of ter
bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen die zich op het grondgebied
van Bonaire en Klein Bonaire, inclusief de territoriale wateren van Bonaire, bevinden.
Gelet op:
- Artikel 178 lid 1 jo.179 van de Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba;
- De Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 30 juni 2020, nr.
IENW/BSK-2020/121338 tot wijziging van de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke
luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het virus dat de ziekte
COVID-19 veroorzaakt.

HEEFT BESLOTEN
vast te stellen de volgende algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de
openbare orde en veiligheid:

Artikel 1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. het virus:
het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt;
b. de Regeling:
de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 30 juni
2020, nr. IENW/BSK-2020/121338 tot wijziging van de Regeling tijdelijk
verbod burgerlijke luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in
verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt;
c. de Gezaghebber: de gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Artikel 2 Toepassingsgebied
Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van Bonaire en Klein Bonaire, inclusief
de territoriale wateren van Bonaire.

Artikel 3 Gezondheidsverklaring
Alie personen die via het luchtruim of de territoriale wateren Bonaire binnen reizen zijn

verplicht een volledig en naar waarheid ingevulde gezondheidsverklaring bij aankomst op
Bonaire bij het bevoegd gezag in te dienen.

Artikel 4 Quarantaine
1. Personen die via het luchtruim of de territoriale wateren Bonaire binnen reizen en die
korter dan 14 dagen voorafgaand aan aankomst op Bonaire verblijf hadden in een hoogrisico land, bedoeld in artikel 2 van de Regeling, zijn verplicht direct na aankomst op
Bonaire 14 dagen in quarantaine te gaan op een door de Gezaghebber aan te wijzen locatie.
2. Alie personen die in quarantaine verblijven op de door de Gezaghebber aangewezen locatie
moeten zich houden aan de daarbij te geven maatregelen en procedures teneinde een
uitbraak ofverspreiding van het virus te voorkomen.
3. De Gezaghebber kan ontheffing verlenen voor het verblijf in quarantaine, bedoeld in het
eerste lid. Deze ontheffing kan vervangende voorwaarden bevatten.
4. De kosten verbonden aan het verblijf in de quarantainelocatie, komen voor rekening van de
persoon, of <liens wettelijke vertegenwoordiger in het geval de persoon
handelingsonbekwaam is, die naar Bonaire reist, tenzij deze persoon van deze kosten op
grond van het beleid van de Gezaghebber, is uitgezonderd.
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Artikel 5 Schriftelijke toestemming
1. De Gezaghebber verleent in navolging van artikel 2 van de Regeling van de Minister van
lnfrastructuur en Waterstaat, tot wijziging van de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke
luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het virus dat de ziekte
COVID -19 veroorzaakt, laatstelijk gewijzigd op 30 juni 2020, schriftelijke toestemming
voor het vervoeren van medisch personeel naar Bonaire wanneer de Gezaghebber dit
noodzakelijk acht in het belang van de volksgezondheid van Bonaire.
2. De schriftelijke toestemming bedoeld in het eerste lid kan door de Gezaghebber ook
worden verleend aan:
a. Patienten;
b. personen die ingezetenen zijn van Bonaire;
c. studenten die ingezetenen van Bonaire zijn of zijn geweest;
d. personen die zich permanent op Bonaire wensen te vestigen en in het bezit zijn van
een uitschrijvingsbewijs van de basisadministratie van hun huidige woonplaats;
e. personen die de uitvaartvan een familielid op Bonaire willen bijwonen;
f. personen die een familielid dat zich op Bonaire in de terminale fase bevindt, willen
verzorgen of bezoeken;
g. personen die de bemanning aan boord van een op Bonaire aangemeerd schip
vervangen.

Artikel 6 Opvolgen aanwijzingen
Aile aanwijzingen, gegeven door de politie, Koninklijke Marechaussee of daartoe aangewezen
ambtenaren, in het belang van de open bare orde en/ of veiligheid van person en met be trekking tot
deze verordening dienen stipt te worden nagekomen.

Artikel 7 Strafbepaling
1. Hij die opzettelijk handelingen verricht ter ondermijning van de aanwijzingen bedoeld in
artikel 6, of de bij of krachtens deze verordening gegeven bepalingen overtreedt, wordt
gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede
categorie.
2. De strafbare feiten, bedoeld in het eerste lid, zijn overtredingen.
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Artikel 8 Inwerkingtreding
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Deze verordening treedt in werking met onmiddellijke ingang op 14 juli 2020 en vervalt op 1
augustus 2020, tenzij voor dat tijdstip tot verlenging of intrekking van de verordening is besloten.
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Afschrift dezes te zenden aan:
- KPCN, Openbaar Ministerie, Wnd. Rijksvertegenwoordiger,
- Ministerie van Volksgezondheid,
- Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat,
- Ministerie van BZK, DC Koninkrijksrelaties,
- Afdeling ]AZ.
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