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DE GEZAGHEBBER VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
(archiefnr. GZ-2021000112)

Overwegende:
- dat de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius
en Saba in verband met het virus dat de ziekte covid-19 veroorzaakt per 15 januari 2021
is vervallen;
dat per 1 december 2020 de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in
werking is getreden;
dat de Tijdelijke regeling laatstelijk is gewijzigd op 10 februari 2021;
dat de Tijdelijke regeling niet voorziet in quarantainemaatregelen die noodzakelijk zijn
om verspreiding van het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt op Bonaire te
voorkomen danwel te beperken;
dat de reguliere beschikbare middelen om de bescherming van veiligheid en
volksgezondheid te waarborgen, thans onvoldoende soelaas bieden en dat het
noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde en waarborging van de
volksgezondheid, onder deze buitengewone omstandigheden aanvullende algemeen
verbindende voorschriften te stellen om de verspreiding op Bonaire van het virus dat de
ziekte COVID-19 veroorzaakt in te perken danwel ter voorkoming van verdere
verspreiding van het virus;
- dat aldus, onder deze omstandigheden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 179 van
de Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba, tijclelijke algemeen
verbindende voorschriften nocJdzakelijk warden geacht ter handhaving van de openbare
orde ofter bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen die zich op het
gronclgebiecl van Bonaire en Klein Bonaire, inclusief de territoriale wateren van Bonaire,
bevinden .
Gelet op:
- Artikel 178 lid 1jo.179 van de Wet openbare lichamen Bona ire Sint Eustatius en Saba;
- Artikel 4.6 van de Tijdelijke Ministeriele regeling covid -19 Bonaire;
- Artikelen 6.11en6.12 van de Tijdelijke Ministeriele regeling covid -19 Bonaire.

HEEFT BESLOTEN

vast te stellen de volgencle algemeen verbinclencle voorschriften ter handhaving van de
openbare orde en veiligheid:

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. he t virus: het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt;
b. Tijdelij ke regeling: de Tijdelijke Rege ling maatregelen covid-19 Bonaire, zoals
laatstelijk gewijzigd op 10 februari 2021
c. de Gezaghebber: de gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire.
Artikel 2 Toepass ingsgebied

Deze verordening is van toepassi ng op het grondgebied van Bonaire en Klein Bonaire,
inclusief de territoriale wateren van Bona ire.
Artikel 3 Gezondhe id sverklaring

Ai le personen die via het luchtruim of de territoriale wateren Bonaire bi nnen reizen zijn
verplic ht tussen 72 en 48 uur voor vertrek een volledig en naar waarheid ingevulde
gezo ndheidsverklaring digitaal bij het bevoegd gezag in te dienen.
Artikel 4 Quarantaine

1. Personen van 13 jaar en ouder die via het luchtruim of de territoriale wateren Bonaire
binnen reizen, zijn verplicht direct na aankomst op Bonaire 10 dagen in qu a rantaine te
gaan op een door de Gezaghebber aan te wijzen locatie, tenzij een negatieve testuitslag
als bedoeld in artikel 6.11 res pectievelijk 6.12 van de Tijdeli jke regeling kan worden
getoond;
2. De in het eerste lid genoemde quarantaine-verplichting geldt niet voor personen die
Bonaire rechtstreeks binnen reizen vanuit Saba en Sint Eustatius;
3. Personen die in quaranta ine verb lijven 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.
4. De Gezaghebber kan ontheffing verlenen voor het verb lijf in quarantaine, bedoeld in het
eerste en tweede lid. Deze ontheffing kan vervangende voorwaarden bevatten.
5. De kosten verbonden aan het verblijf in de quarantainelocatie, komcn voor rckcning van
de persoon, of diens wettelijke vertegenwoordiger in het geval de persoon
handelingsonbekwaam is, die naar Bonaire reist, tenzij cleze persoon van cleze kosten op
groncl van het beleicl van de Gezaghebber, is uitgezonclercl.
Artik e l 5 Horeca ge legenhede n

lnrichtingen als bedoeld in artikel 4.6 van de Tijdclijke Regeling die eten en/of drinken
verkopen, afleveren of verstrekken voor gebruik anders clan ter plaatse sluiten uiter lijk om
22.00 uur, plaatselijke tijd, voor het publiek.

Artikel 6 Sport- en fitnessclubs
1. Het is sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder
sporthall en en sportvelden, toegestaan sportactiviteiten buiten aan te bieden mits aan
de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. er wordt door de aanwezigen te alien tijde ten minste 1,5 meter afstand gehouden
tot de dichtstbijzijnde persoon;
b. er worden strikte hygienemaatregelen in acht genomen conform de richtlijnen van
de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire.
c. er wordt een gastenregistratie bijgehouden en een gezondheidscheck uitgevoerd;
2. lndien het een contactsport betreft is uitsluitend vluchtig contact tussen de sporters
toegestaan.
3. Sportevenementen zijn niet toegestaan.
4. Publiek is te alien tijde verboden.

Artikel 7 Opvolgen aanwijzingen

Alie aanwIJzmgen, gegeven door de politie, Koninklijke Marechaussee of daartoe
aa ngewezen ambtenaren, in het belang van de openbare orde en/of veiligheid van
personen met betrekking tot deze verordening dienen stipt te worden nagekomen.

Artikel 8 Strafbepaling
1. Hij die opzettelijk handelingen verricht ter ondermijning van de aanwijzingen bedoeld
in artikel 5, of de bij of krachtens deze verordening gegeven bepalingen overtreeclt,
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 belast:
Ambtenaren van politie als bedoelcl in artike l 184, lid 1 onder a en b van het wetboek
van Strafvordering BES;
Door de Gezaghebber aangewezen buitengewone agenten van politie als bedoeld in
artike l 184, lid 1 onder c van het wetboek van Strafvordering BES;
Door de Gezaghebber aa ngewezen toezichthouders;
Militairen van de Koninklijke Marechaussee als becloeld in artikel 184, lid 1, onder d van
het wetboek van Strafvordering BES.

Artikel 9 lnwerkingtreding

1. Deze verordening treedt na publicatie onmidde llijk in werking en ge ldt tot en met 15
april 2021, tenzij voor clat tijdstip tot verlenging of intrekking van de verordening is
besloten.
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2. Besluiten op basis van de Noodverordening COVID -19 Bonaire va n 1 maa rt 2021
worden gea cht te berusten op deze verordening.
3. De Noodverordening COVID-19 van 1maart2021, wordt ingetrokken.
4. Deze ve rorde ning wordt aangehaald a ls: Noodvcrordcning COVID -19 Bonair c va n 5
maart 2021.

')

Afschrift dezes te zenden aan:
KPCN, Openbaar Ministerie, Wnd. Rijks ve rtege n woo rdige r ~
Ministerie van Volksgezondheid,
Ministerie van lnfrastructuur en Watersta at,
Ministerie van BZK, DC Koninkrijksrelaties,
- Afdeling }A Z.
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Toelichting
Op 1 december 2020 is de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in werking
getreden. Per 14 januari 2021 geldt op grand van de artikelen 6.11 en 6.12 van deze
Tijdelijke regeling de verplichting tot het kunnen tonen van een negatief testr esultaat
van een PCR-test respectievelijk een antigeentest. De Tijdelijke regeling voorziet echter
niet in quarantainemaatregelen die de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire
noodzakelijk acht om de inwoners en bezoekers van Bonaire tegen verspreiding van het
Coronavirus (COVID-19) te beschermen. Daarom ziet de Gezaghebber zich genoodzaakt
om aanvullend maatregelen te treffen om de binnenkomst van personen uit het
buitenland op veilige wijze doorgang te kunnen laten vinden.

Artikelsgewijs
Artikel 2
De werkingssfeer van deze verordening omvat geheel Bonaire en Klein Bonaire inclusief
de territoriale wateren.
Artikelen 3 en 4
Het in goede banen blijven leiden van de binnenkomst van personen die uit het
buitenland afkomstig zijn is een proces dat met de nod ige waarborgen moet warden
omkleed. Bedoelde personen komen allemaal uit een (ei)land waar het Coronavirus
actief is. Het risico bestaat dan ook dat een, of meerdere personen besmet is/zijn met
het Coronavirus, hoewel ze misschien (nog) geen symptomen vertonen.
De maatregelen houden in dat alle personen van 13 jaar en ouder die Bonaire via het
luchtruim of de territoriale wateren binnen reizen na aankomst op Bonaire 10 dagen in
quarantaine gaan en verblijven op een door de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam
Bonaire aan te wijzen (centrale) locatie, tenzij een negatief testresultaat als bedoeld in
de artikelen 6.11 en/of 6.12 van de Tijdelijke regeling kan warden getoond. Dit geldt
66k voor person en met een prive vliegtuig of jacht/schip Bonaire binnen reizen.
Personen die rechtstreeks uit Saba of Sint Eustatius naar Bonaire reizen zijn ingevolge
het tweede lid van artikel 4 uitgezonderd van de quarantaineverplichting. De ratio
achter deze uitzondering is dat Saba en Sint Eustatius op dit moment (nagenoeg) geen
besmettingen kennen. Zij vormen met Bonaire weer een zogeheten "bubbel".
Ook dienen a!le personen die (al clan niet met toestemming van de Gezaghebber) via het
luchtruim of de territoriale wateren naar Bonaire reizen minimaal 48 uur voor vertrek
digitaal (www.bonairepublichealth.org of vi a publichealth@bonairegov.com) een
gezondheidsverklaring te overleggen.
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Alie personen in quarantaine moeten zich houden aan de daarbij te geven maatregelen
en procedures teneinde een uitbraak ofverspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te
voorkomen, tenzij daarvan door de Gezaghebber ontheffing is verleend. Deze ontheffing
kan vervangende voorwaarden bevatten. Wanneer personen niet bereid zijn om in
quarantaine te gaan en zich aan de voorgeschreven maatregelen en procedures te
houden, zal de Gezaghebber besluiten tot een verplichte quarantaine. De verplichte
quarantaine kan warden gezien als een beperking van rechten en vrijheden die de
personen op grond van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens hebben. In
dat kader is van belang dat artikel 35 lid 1 van de Wet publieke gezondheid de
Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire de mogelijkheid biedt om een inbreuk
te maken op die rechten en vrijheden, door middel van het onverwijld in quarantaine
plaatsen van personen om de verspreiding van infectieziekten behorende tot groep A
tegen te gaan. Gebruikmaking van die bevoegdheid vergt echter tel kens inbreng van ten
minste een geneeskundige die belast is met de infectieziektebestrijding.
Artikel 5
In dit artikel wo rdt de sluitingstijd voor inrichtingen waar spijs en drank wordt
aangeboden (horeca-gelegenheden) geregeld. De duur van het verblijf client zoveel
mogelijk beperkt te warden en dienen de aanwezigen te alien tijde ten minste 1,5 meter
afstand te houden tot de dichtstbijzijnde persoon.
De inrichtingen als bedoeld in artikel 5 dienen uiterlijk 22.00 uur, plaatselijke tijd, hun
deuren voor het publiek te sluiten. Oat betekent dat er vanaf dat moment geen
(alcoholische) dranken en spijzen meer mogen warden verkocht en/of afgehaald.
Artikel 6
Het is sport- en fitnessclubs niet toegestaan om geopend te zijn voor het houden of
organiseren van binnen sportactiviteiten. Voor het beoefenen van sporten in de
buitenlucht dienen de voorschriften zoals neergelegd in dit artikel strikt te warden
nageleefd. Publiek is te allen tijde verboden bij sportactiviteiten- en/of evenementen.
Artikel 7
Dit artikel maakt duidelijk dat iedereen verplicht is om bevoegd gegeven aanwijzingen
ter uitvoering van deze verordening onmiddellijk op te volgen. Het overtreden va n deze
verordening, inclusief het niet opvolgen van aanwijzingen, is als overtreding strafbaar
gesteld in artikel 190 van het Wetboek van Strafrecht BES. Dit wordt bestraft met
hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.
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Artikel 8
In artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering BES is opgenomen wie met de
opsporing van strafbare feiten zijn belast. Oit zijn onder meer politieambtenaren en
ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee.
Ook personen die een akte van opsporingsbevoegdheid hebben of die behoren tot door
de Minister van Justitie aangewezen categorieen of eenheden, zijn belast met de
opsporing van strafbare feiten binnen de aan hen toegekende bevoegdheden.
Artikel 9
Deze verordening komt in de plaats van de Noodverordening COVID-19 van 1 maart

2021.
lndien de maatregelen niet !anger noodzakelijk zijn, zal deze verordening zo spoedig
mogelijk warden ingetrokken.
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