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DE GEZAGHEBBER VAN HET OPEN BAAR LICHAAM BONAIRE
(archiefnr. 2020002816)

Overwegende:
- dat de Regeling van de Minister van lnfrastructuur en Waterstaat van 29 juli 2020, nr.
IENW/BSK-2020/148898 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 september 2020;
dat het niet is uitgesloten dat er reizigers afkomstig uit hoog-risico landen als bedoeld in
artikel 2 van de Regeling via een tussenstop in een van de uitgezonderde landen als
bedoeld in artikel 2, lid 2, sub a enc van de Regeling doorreizen naar Bonaire;
dat Aruba en Sint Maarten vanwege een toenemend aantal COVJD-19 besmettingen als
hoog-risico landen zijn aangemerkt;
dat maatregelen nodig zijn om de herintroductie en/of verspreiding op Bonaire van het
virus dat de ziekte COVI D-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 Saha, tijdelijke algemeen verbindende
voorschriften noodzakelijk worden geacht ter handhaving van de openbare orde of ter
bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen die zich op het grondgebied
van Bona ire en Klein Bonaire, inclusief de territoriale wateren van Bonaire, bevinden.
Gel et op:
- Artikel 178 lid 1 jo. 179 van de Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba;
- De Regeling van de Minister van lnfrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Regeling
tijdelijk verbod burgerlijke Iuchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband
met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, laatstelijk gewijzigd op 29 juli 2020.
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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 COVI D-19 veroorzaakt;
b. de Regeling:
de Regeling van de Minister van Infrastructuur 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 29 juli 2020.
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
Aile personen die via het luchtruim of de territoria le 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
l. 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.
Z. Aile 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 of verspreiding 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 diens wettelijke vertegenwoordiger in het geval de p e rso on
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
Infrastructuur 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 29 juli 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 ofzijn 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 uitvaart van een familielid op Bonaire will en 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 Niet in acht nemen veilige afstand
l. Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de
dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten
minste 1,5 meter.
2. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. personen die een gezamenlijke huishouding vormen;
b. kinderen tot en met 17 jaar.

Artikel 7 Hygienemaatregelen
Alie personen die zich in de publieke ruimte bevinden dienen zich te houden aan de strikte
hygienemaatregelen conform de richtlijnen van de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire.

Artikel 8 Opvolgen aanwijzingen
Alie aanw11zmgen, gegeven door de politie, Koninklijke Marechaussee of daartoe aangewezen
ambtenaren , in het belang van de open bare orde en/of veiligheid van personen met betrekking tot
deze verordening dienen stipt te worden nagekomen.

Artikel 9 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.
3. Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn be last:
Ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 184, lid 1 onder a en b van het wetboek
van Strafvordering BES;
Door de Gezaghebber aangewezen buitengewone agenten van politie als bedoeld m
artikel 184, lid 1 onder c van het wetboek van Strafvordering BES;
Door de Gezaghebber aangewezen toezichthouders;
Militairen van de Koninklijke Marechaussee als bedoeld in artikel 184, lid 1, onder d van
het wetboek van Strafvordering BES.

Artikel 10 lnwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met onmiddellijke ingang op 13 augustus 2020 en geldt tot
en met 31 augustus 00: 00 uur plaatselijke tijd, tenzij voor dat tijdstip tot verlenging of
in trekking van de verordening is besloten.
2. De Noodverordening COVJD-19 Bonaire van 14 juli 2020, zoals verlengd op 31 juli 2020, wordt
ingetrokken.
3. Besluiten op basis van de Noodverordening COVID-19 Bonaire van 14 juli 2020 en de
verlenging van 31 juli 2020 warden geacht te berusten op deze verordening.
4. Deze verordening wordt aangehaald als : Noodverordening COVID -19 Bonaire van 13 augustus
2020.
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Toelichting
De afgelopen weken is zowel internationaal als regionaal op Aruba en Sint Maarten sprake van
een gestage toe name van het aantal COVID-19 besmettingen. Vanwege deze ontwikkeling dient
er rekening mee te worden gehouden dat het Coronavirus ook op Bonaire aanwezig is of zal
komen. Omdat de Gezaghebber heeft geconstateerd dat inwoners en bezoekers van Bonaire de
aanbevolen hygienemaatregelen en het dringende advies voor 'social distancing' steeds
minder naleven, maar de kans op besmettingen in toenemende mate aanwezig is, zijn
handhaafbare maatregelen nodig teneinde een ongecontroleerde verspreiding van het
Coronavirus tegen te gaan. Ge let hierop ziet de Gezaghebber thans aanleiding om de maatregel
van 'social distancing' in de Noodverordening COVID-19 op te nemen , evenals de verplichting
om ten alle tijden te voldoen aan de 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, apparatuur en speelgoed en
het thuisblijven van aanwezigen bij beginnende symptomen van luchtwegklachten zoals
hoesten en niezen en/of verhoging of koorts.
Het begrip 'publieke ruimte' is opgenomen om te verduidelijken dat daaronder zowel de
openbare ruimte als de voor het publiek openstaande gebouwen, locaties en daarbij behorende
erven vallen, al dan niet met enige beperking. Het gaat bijvoorbeeld om de openbare weg,
parken, parkeerterreinen en plantsoenen, het publieke gedeelte van de gebouwen van het
Openbaar Lichaam Bonaire en voor het publiek toegankelijke winkels, horecagelegenheden en
andere gebouwen. Ook vaartuigen en voertuigen in de openbare ruimte en voor het publiek
openstaande ruimte worden tot de publieke ruimte gerekend, met uitzondering van de daarin
zich bevindende woongedeelten.

