
DE GEZAGHEBBERVAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE 
(archiefnr. 2020003327) 

Overwegende: 
dat de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 augustus 2020, 
nr. IENW /BSK-2020/166026 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 oktober 2020; 
dat het niet is uitgesloten dater 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 en c van de Regeling doorreizen naar Bonaire; 
dat Aruba, Cura<;:ao, Sint Eustatius en Sint Maarten vanwege een toenemend aantal 
COVID-19 besmettingen als hoog-risico (ei)landen warden aangemerkt; 
dat sinds de vaststelling van de N oodverordening COVID-19 van Bonaire van 9 
september 2020 het aantal geregistreerde besmettingen van het Coronavirus op 
Bonaire significant is toegenomen en sprake is van lokale transmissie; 
dat daarom door de afdeling Publieke Gezondheid aan de Gezaghebber van Bonaire is 
geadviseerd de sociale contacten op het eiland verder te beperken en ingezetenen 
zoveel mogelijk thuis te laten blijven; 
dat de Gezaghebber daarom een ieder oproept om zo veel als mogelijk thuis te blijven en 
te werken; 
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, tijdelijke algemeen 
verbindende voorschriften noodzakelijk warden geacht ter handhaving van de open bare 
orde ofter 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 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 28 augustus 2020. 

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 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 28 augustus 2020. 

c. de Gezaghebber: de gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire. 
d. het gezamenlijk huishouden: personen die een duurzame, affectieve relatie met elkaar 

onderhouden, ook als ze niet op hetzelfde adres woonachtig zijn (lat-relatie), evenals 
ouder(s) en/of voogd(en) waarvan de kinderen niet op hetzelfde adres als de ouder(s) 
en/of voogd(en) woonachtig zijn. 

e. kinderen: eigen kinderen alsook stief-, adoptie- en pleegkinderen. 
f. woning: het gedeelte van het woonerf dat niet grenst aan de open bare weg. 

Artikel 2 Toepassingsgebied 

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

Artikel 3 Interinsulair inreisverbod 

1. Het is een ieder verboden om Bonaire vanuit Aruba, Curac;:ao, Saba, Sint Eustatius en 
Sint Maarten via het luchtruim of de territoriale wateren binnen te reizen; 

2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor cargo en personen als bedoeld 
in artikel 6, lid 2, sub a tot en met h, mits door de Gezaghebber schriftelijk 
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toestemming is verleend. 

Artikel 4 Gezondheidsverklaring 

Alle personen die via het luchtruim of de territoriale wateren Bonaire binnen reizen zijn 
verplicht 48 uur voor vertrek een volledig en naar waarheid ingevulde 
gezondheidsverklaring digitaal bij het bevoegd gezag in te dienen. 

Artikel 5 Quarantaine 

1. Personen van 13 jaar en ouder die via het luchtruim of de territoriale wateren Bonaire 
binnen reizen en die voorafgaand aan aankomst op Bonaire verblijf hadden in Europa, 
zijn verplicht direct na aankomst op Bonaire 14 dagen in quarantaine te gaan op een 
door de Gezaghebber aan te wijzen locatie, tenzij een negatieve uitslag van de PCR test 
die maximaal 72 uur voor vertrek is afgenomen, op Bonaire wordt overgelegd. Personen 
die vanuit Aruba, Cura~ao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, Bonaire binnen reizen 
zijn verplicht direct na aankomst op Bonaire 14 dagen in quarantaine te gaan. 

2. 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 en tweede 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 persoon 
handelingsonbekwaam is, die naar Bonaire reist, tenzij deze persoon van deze kosten op 
grand van het beleid van de Gezaghebber, is uitgezonderd. 

Artikel 6 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 28 augustus 2020, schriftelijke 
toestemming voor het inreizen 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 oak 
warden verleend aan: 

a. Patienten uitgezonden door ZVK; 
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 

uitschrijvingsbewijs van de basisadministratie van hun huidige woonplaats; 
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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,~ 

verzorgen of bezoeken; 
g. bemanningsleden van vliegtuigen of personen die de bemanning aan boord van een op 

Bonaire aangemeerd schip vervangen; 
h. Personen die essentiele beroepen uitoefenen. 

Artikel 7 Verbod op samenkomsten en evenementen 

1. Het is verboden om (zang/ dans) evenementen te (laten) plaatsvinden, te (laten) 
organiseren dan wel te (laten) ontstaan, en aan dergelijke evenementen dee) te nemen. 

2. Onder evenementen als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan alle openbare 
samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 176 van de WolBES of 
bedoeld in de Algemeen Politiekeur Bonaire. Daarnaast wordt met een evenement 
bedoeld alle samenkomsten gehouden in de publieke ruimte of besloten sfeer waar meer 
dan tien personen c.q. deelnemers gelijktijdig samenkomen, die plaatsvinden in 
gebouwen die openstaan voor publiek, alsmede die in gebouwen die niet openstaan voor 
publiek, inclusief de daarbij behorende erven, alsmede die in de openlucht, dan wel 
openbare ruimten, openbare alsook prive stranden. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op de volgende evenementen en samenkomsten, 
mits hierbij niet meer dan 10 personen aanwezig zijn en de aanwezigen te alien tijde ten 
minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon: 

a. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van de eilandsraad zijn in 
afwijking van de aanhef max 15 personen toegestaan; 

b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden 
van instellingen, bedrijven en andere organisaties die een vitale functie als bedoeld in 
bijlage I vervullen; 

c. uitvaarten; 
d. huwelijksvoltrekkingen; 
e. samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden als 

bedoeld in artikel 6 van de Grondwet wordt uitgeoefend. 

Artikel 8 Niet in acht nemen veilige afstand 

1. 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: 
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a. personen die een gezamenlijke huishouding vormen; 
b. kinderen tot en met 17 jaar. 

Artikel 9 Hygienemaatregelen 

Aile 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 10 Sluiting inrichtingen 

1. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden: 
a. Sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder 

sporthallen en wellness-gelegenheden; 
b. Inrichtingen waar bedrijfsmatig hazardspelen warden aangeboden; 
c. Nachtclubs- en discotheken; 
d. Seksinrichtingen; 
e. Inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen warden 

uitgeoefend; 
f. Alie niet essentiele winkels, bedrijven en instellingen. 
2. Het in het eerste lid, onder a, bedoelde verbod is niet van toepassing op sporten in de 

buitenlucht. Indien het een contactsport in de buitenlucht betreft is uitsluitend vluchtig 
contact toegestaan tussen de sporters. Publiek is te alien tijde verboden. 

3. Het in het eerste lid, onder f, bedoelde verbod geldt niet voor winkels, bedrijven en 
instellingen die een vitale functie vervullen zoals beschreven in bijlage I bij deze 
verordening, mits de aanwezigen te alien tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot 
de dichtstbijzijnde persoon en alle in verband met het Coronavirus door de afdeling 
Publieke Gezondheid Bonaire voorgeschreven hygienevereisten in acht warden 
genomen. De in dit lid bedoelde winkels sluiten uiterlijk om 20.00 uur, plaatselijke tijd, 
voor het publiek. 

4. Het in het eerste lid onder f bedoelde verbod geldt niet voor scholen, (voor- en 
naschoolse) kinderopvang en ouderenopvang, mits alle in verband met het Coronavirus 
door de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire voorgeschreven hygienevereisten in acht 
warden genomen. 

Artikel 11 Sluiting horecagelegenheden 

1. Het is verboden om inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en 
genuttigd, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek 
toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten 
behoeve van hotelgasten, geopend te houden, tenzij uitsluitend sprake is van de 
verkoop, aflevering of verstrekking van eten en/of drinken voor gebruik anders dan ter 
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plaatse ( afuaalfunctie/'take away'), mi ts de aanwezigen te alien tijde ten minl!l 
meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon en alle in verband met het 
Coronavirus door de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire voorgeschreven 
hygienevereisten in acht warden genomen. 

2. Indien sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking voor gebruik anders dan ter 
plaatse als bedoeld in lid 1, dient de duur van het verblijf zoveel mogelijk te warden 
beperkt. 

3. Inrichtingen als bedoeld in het eerste lid die eten en/of drinken verkopen, afleveren of 
verstrekken voor gebruik anders dan ter plaatse sluiten uiterlij k om 22.00 uur, 
plaatselijke tijd, voor het publiek. 

Artikel 12 Transport 

In het openbaar en/ of geregeld vervoe r is voor een ieder het gebruik van een 
mondkapj e verplicht. 

Artikel 13 Uitzonderingen vitale functies en processen 

1. De verboden in deze verordening zijn niet van toepassing op: 
a. de betrokken hulpdiensten en toezichthouders; 
b. activi teiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van vitale functies of processen, 

beschreven in bijlage I bij deze verordening; 
c. door de Gezaghebber aangewezen personen, Jocaties of activi tei ten of door de 

Gezaghebber te bepalen (categorieen van) gevallen. 
2. De Gezaghebber kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een vrijstelling of 

ontheffing op basis van het eerste lid, onderdeel c. Het is verboden om in strijd met 
dergelijke voorschriften en beperkingen te handelen. 

Artikel 14 Opvolgen aanwijzingen 

Alie aanw1izmgen, gegeven door de politie, Koninklijke Marechaussee of daartoe 
aangewezen ambtenaren, in het belang van de openbare orde en/of veiligheid van 
personen met betrekking tot deze verordening dienen stipt te warden nagekomen. 
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Artikel 15 Strafbepaling ~ 

1. Hij die opzettelijk handelingen verricht ter ondermijning van de aanwijzingen b~ 
in artikel 14, 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 belast: 
- 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 in 
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; 
Leerplichtambtenaren als bedoeld in artikel 28 van de Leerplichtwet BES. 

Artikel 16 lnwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt na publicatie onmiddellijk in werking en geldt tot en met 30 
september 2020 00:00 uur plaatselijke tijd, tenzij voor dat tijdstip tot verlenging of 
intrekking van de verordening is besloten. 

2. Besluiten op basis van de Noodverordening COVID-19 Bonaire van 13 augustus 2020 en 
de verlenging van 31 augustus 2020 en wijzigingen van 2 en 9 september 2020 worden 
geacht te berusten op deze verordening. 

3. De Noodverordening COVID-19 van 9 september 2020, wordt ingetrokken. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als: N oodverordening COVID-19 Bonaire van 21 
september 2020. 



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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BIJLAGE I 

VITALE FUNCTIES EN PROCESSEN 
I. Zorg, inclusief mantelzorg, inkoop en transport van medicijnen en medische 

hulpmiddelen; 
II. Begrafenisondernemingen en crematoria; 
III. Politie, Kustwacht, andere diensten belast met handhaving van de open bare orde 

en opsporing en Politiearts; 
IV. Defensie en Koninklijke Marechaussee; 
V. Openbaar Ministerie; 
VI. Douane; 
VII. Kritische functies bij Rijksdienst Caribisch Nederland; 
VIII. Kritische functies bij Openbaar Lichaam Bonaire; 
IX. Rechtswezen, inclusief advocaten en notarissen; 
X. Docenten, voor zover zij digitaal onderwijs en/of opvang voor ouders van vitale 

beroepen verzorgen; 
XI. Kritische functies bij de vertegenwoordiging van derde landen op 

Bonaire(Consuls ); 
XII. Gevangeniswezen en andere justitiele inrichtingen; 
XIII. Particuliere beveiligings- en bewakingsbedrijven; 
XIV. Luchthaven, luchtverkeersleiding en luchtverkeerveiligheid; 
XV. Meteorologische dienst; 
XVI. Havens, loodsdiensten, havenveiligheidsinspectie en havenstaatcontrole; 
XVII. Openbaar vervoer; 
XVIII. Voedselketen (breed) betreft: supermarkten, minimarkten, toko's, 

broodbakkerijen, groothandel en import, transport van voedsel, lokale 
productie, verwerking en aanlevering, voedselbanken, voeding voor dieren; 

XIX. Productie, opslag, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde 
producten); 

XX. Productie en distributie van water en elektriciteit; 
XXL Productie en levering van producten voor reiniging en ontsmetting; 
XXII. Financiele dienstverlening, waaronder verzekeringsmaatschappijen en 

kredietinstelli ngen; 
XXIII. Vervoer van afval en vuilnis, inclusief de landfill; 
XXIV. Verkoop en transport van bouwmaterialen; 
XXV. Bouwwerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden, onderhoud en 

werkzaamheden aan de infrastructuur; 
XXVI. Media en telecommunicatie; 
XXVI I. Internet en datadiensten; 
XXVIII. Posterijen; 
XXIX. Hotels 
xxx. Continui'teit hulpverlen ingsdiensten: 
a. Meldkamerprocessen; 
b. Brandweerzorg; 
c. Ambulancezorg; 
d. Crisisbeheersing en rampenbestrijding. 
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Toelichting 

De afgelopen weken is zowel internationaal als regionaal op Aruba, Curac;:ao, Sint 
Eustatius en Sint Maarten sprake van een enorme toename van het aantal COVID-19 
besmettingen. Inmiddels is het aantal COVID-19 besmettingen, met (on)bekende bron 
ook op Bonaire significant toegenomen. De Gezaghebber heeft tegelijkertijd 
geconstateerd dat inwoners en bezoekers van Bonaire de aanbevolen 
hygienemaatregelen en het dringende advies voor 'social distancing' niet nauw naleven. 

Gezien het feit dat vast te stellen is dat COVID-19 in diverse clusters aanwezig is, de 
bevolking nog steeds onvoldoende de nodige maatregelen in acht neemt om 
besmettingen te voorkomen en zich te beschermen tegen besmetting en dat nog steeds 
regelmatig opeenhoping van mensen te constateren is, ziet de Gezaghebber zich, na 
advisering van de afdeling Publieke Gezondheid, genoodzaakt de maatregelen verder 
aan te scherpen ter bescherming van de volksgezondheid. Hierbij speelt de beperkte 
zorgcapaciteit op het eiland een grote rol. 

Artikelsgewijs 

Artikel 2 
De werkingssfeer van deze verordening omvat geheel Bonaire en Klein Bonaire inclusief 
de territoriale wateren. 

Artikel 3 
Vanwege het hoge aantal besmettingen op Aruba, Curac;:ao, Sint Eustatius en Sint 
Maarten is het een ieder verboden om vanuit deze bestemmingen naar Bonaire te 
reizen. De Gezaghebber acht de risico's voor de volksgezondheid op Bonaire te groot 
wanneer personen vanuit de Caribische zustereilanden naar Bonaire kunnen reizen. Dit 
verbod geldt niet voor cargo, personen die een essentieel beroep vervullen en inwoners 
die terug willen keren naar Bonaire (repatrianten) en de overige in artikel 6, lid 2, 
bedoelde personen. 

Artikel 4 en 5 
Het in goede banen blijven leiden van de binnenkomst van personen die uit hoog-risico 
landen afkomstig zijn is een proces dat met de nodige waarborgen moet worden 
omkleed. Bedoelde person en komen allemaal uit een 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. 

Om de binnenkomst van personen op een veilige wijze doorgang te kunnen laten vinden, 
heeft de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire aanvullende maatregelen 
getroffen ten aanzien van de verordening van 9 september 2020. 
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De maatregelen houden enerzijds in dat alle personen van 13 jaar en ouder die 
voorafgaand aan de aankomst op Bonaire verblijf hadden in Europa, die in de periode 
van 9 september 2020 tot en met de einddatum van de Noodverordening COVID-19 het 
luchtruim van Bonaire binnen reizen na aankomst op Bonaire 14 dagen in quarantaine 
gaan en verblijven op een door de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire aan 
te wijzen (centrale) locatie, tenzij er 72 uur voor vertrek een negatieve uitslag van de 
PCR test wordt overgelegd. 

Aile personen afkomstig uit alle andere Caribische zustereilanden (die met toestemming 
van de Gezaghebber naar Bonaire reizen) en Europees Nederland behoren minimaal 48 
uur voor vertrek digitaal (www.bonairepublichealth.org of via 
publichealth@bonairegov.com) een gezondheidsverklaring te overleggen. Daarnaast 
zijn personen die vanuit Aruba, Cura<;:ao, Sint Eustatius en Sint Maarten, Bonaire binnen 
reizen verplicht direct na aankomst op Bonaire 14 dagen in quarantaine te gaan, 
vanwege het hoge aantal besmettingen op deze eilanden en de beperkte testcapaciteit 
aldaar. Voor reizigers vanuit Europa is het van belang dat het risico op 
importbesmetting verder wordt beperkt door een negatieve test vooraf aan de vlucht te 
laten verrichten. 

Aile personen in quarantaine moeten zich houden aan de daarbij te geven maatregelen 
en procedures teneinde een uitbraak of verspreiding 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 grand 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 telkens inbreng van ten 
minste een geneeskundige die belast is met de infectieziektebestrijding. 

Artikel 7 
Dit artikel bevat het verbod op (vergunde) evenementen en op alle overige 
samenkomsten in de publieke ruimte en besloten sfeer van meer dan tien personen. 
Onder samenkomsten wordt verstaan een afspraak om met een groep personen samen 
te komen. Deze beperking is noodzakelijk nu er op Bonaire sprake is van een lokale 
besmettingen met onherleidbare bron en het bijeenkomen van grotere groepen in dat 
geval kunnen leiden tot het ontstaan van 'brandhaarden' van het Coronavirus. 
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De samenkomst van grotere groepen brengt aldus een vergroot risico op verspreiding 
met zich mee. 

Vanwege de beperkte zorgcapaciteit op Bonaire is het van groat belang een 
ongecontroleerde verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Het verbod kent 
daarom oak een ruime reikwijdte. Het gaat niet alleen om vergunde evenementen, maar 
oak om andere samenkomsten waar meer dan tien personen bij elkaar komen. 
Hieronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan bioscopen, theaters, 
openbare markten, buurtcentra, optochten en (straat)feesten. Oak samenkomsten op 
publieke stranden vallen onder dit verbod. Openbare stranden die behoren tot het 
terrein van een hotel zijn voor hotelgasten hiervan uitgezonderd. 

Onder het verbod vallen oak besloten samenkomsten van meer dan tien deelnemers, 
zoals besloten (huwelijks)feesten, in horeca of op bedrijventerreinen. Oak 
samenkomsten buiten de publieke ruimte vallen onder dit artikel. Zo kan bijvoorbeeld 
oak opgetreden warden tegen bijvoorbeeld (corona)feestjes in privewoningen, garages 
of op priveterreinen. 

Het artikel bevat in het tweede lid een aantal uitzonderingen op het verbod op andere 
samenkomsten dan evenementen, mits daarbij de afstand van 1,5 meter in acht wordt 
genomen en de voorgeschreven hygienemaatregelen warden nageleefd. Onderdeel a ziet 
op wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals vergaderingen van de Eilandsraad en 
andere vertegenwoordigende organen, mits daarbij niet meer dan vijftien personen 
aanwezig zijn. Het gaat in deze uitzondering all een om wettelijk verplichte 
vergaderingen. Sinds 9 april 2020 geldt de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en 
besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba, op grand waarvan wettelijk verplichte vergaderingen van 
decentrale vertegenwoordigende lichamen oak in een digitale omgeving kunnen 
plaatsvinden. 

De uitzondering geldt voorts voor (b) samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de 
continuering van de dage lijkse werkzaamheden van instell ingen, bedrijven en andere 
organisatie, (c) begrafenissen, (d) huwelijksvoltrekkingen en (e) samenkomsten van 
religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet meer dan tien personen 
aanwezig zijn. De bepaling onder (e) doet niet af aan de dringende oproep van de 
Gezaghebber om erediensten (waaronder de reguliere kerkdienst en het 
vrijdagmiddaggebed) tot een minimum te beperken en waar mogelijk digitaal uit te 
zenden zodat mensen op afstand de dienst kunnen volgen. 
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Met dit artikel wordt de maatregel van 'social distancing' in de publieke [IJ Artikel 8 

vastgelegd. Door 'social distancing' wordt de kans op verspreiding van het Coronavirus 
verminderd. Deze maatregel blijft noodzakelijk om een ongecontroleerde verspreiding 
van het virus tegen te gaan. De maatregel van 'social distancing' geldt ook waar groepen 
(van maximaal tien personen) samenkomen, bijvoorbeeld op het strand. 

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 
en andere gebouwen. Ook vaartuigen en voertuigen in de openbare ruimte en voor het 
publiek openstaande ruimte warden tot de publieke ruimte gerekend, met uitzondering 
van de daarin bevindende woongedeelten. 

Voor supermarkten geldt dat het gebruik van een winkelwagen verplicht is en dat er 
maximaal 2 personen een winkelwagen mogen delen. 

Artikel 9 
Artikel 9 regelt de verplichting om te alien 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 personen bij beginnende symptomen van luchtwegklachten zoals 
hoesten en niezen en/ of verhoging of koorts. 

Artikel 10, eerste lid 
In dit artikel is de sluiting van inrichtingen opgenomen waar het risico op verspreiding 
van het Coronavirus groat is. 

Dit geldt voor casino's, seksclubs, nachtclubs- en discotheken en inrichtingen waar op 
de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen warden uitgeoefend, omdat dit 
plekken zijn waar naar zijn aard veel mensen in een beperkte ruimte samenkomen 
en/of personen zich dicht in elkaars nabijheid bevinden. Bij contactberoepen wordt de 
kans op overdracht van het virus vergroot door het lichamelijk contact of de 
lichamelijke nabijheid die eigen is aan de uitoefening van deze beroepen. Het verbod 
ziet onder andere, maar niet uitsluitend, op masseurs, kappers, nagelstylisten, en 
escortservices. 
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Het verbod geldt verder voor sport- en fttnessclubs, wellness gelegenhel!! 
sporthallen. Ook wellness gelegenheden vallen onder het verbod, omdat ook dit een 
plek is waar naar zijn aard veel personen in een beperkte ruimte samenkomen. Onder 
wellness gelegenheden wordt mede begrepen andere vormen van wellness zoals beauty 
farms, sauna's, spa's et cetera. Ook vergelijkbare wellness-voorzieningen bij hotels of 
andere recreatieve voorzieningen vallen onder dit verbod. 

Artikel 10, tweede lid 
Het tweede lid bepaalt dat sporten in de buitenlucht is toegestaan. Voor contactsporten 
in de buitenlucht geldt dat uitsluitend vluchtig contact tussen de sporters is toegestaan. 
Publiek is te alien tijde verboden. 

Artikel 10, derde lid 
In het tweede lid is de sluiting van niet essentiele winkels, bedrijven en instellingen 
geregeld. Daarop zijn enige uitzonderingen geformuleerd die in ieder geval gelden voor 
apotheken, drogisterijen, benzinestations, supermarkten, minimarkten, toko's, 
broodbakkerijen, bouwmarkten, financiele instellingen, nutsvoorzieningen en de 
luchthaven, mits de aanwezigen te alien tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot 
de dichtstbijzijnde persoon en de voorgeschreven hygienemaatregelen in acht nemen. 
Deze uitzonderingen zijn opgenomen omdat deze bedrijven een essentiele functie in de 
maatschappij vervullen. Winkels die open mogen blijven voeren een deurbeleid om 
verantwoord winkelen mogelijk te maken (winkel zoveel mogelijk alleen, betaal zoveel 
mogelijk met pin/mobiel en volg de aanwijzingen van medewerkers op) . Winkels die 
open mogen blijven sluiten om uiterlijk 20.00 uur hun deuren voor het publiek. 

Artikel 10, vierde lid 
Scholen, voor- en naschoolse kinderopvang en ouderenopvang mogen open blijven 
onder strikte voorwaarden die door de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire worden 
voorgeschreven. 

Artikel 11 
Dit artikel bepaalt een verbod op het aanbieden van spijzen en dranken, anders dan in 
een afhaalfunctie ('take away') of middels bezorgen. De ratio achter dit verbod is dat 
voorkomen moet worden dat te veel mensen in een naar zijn aard beperkte ruimte 
gedurende enige tijd bij elkaar zijn, om zo het besmettingsgevaar te beperken. 
Inrichtingen waar niet !anger ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, 
maar waar alleen eten of drinken wordt verkocht om elders te worden genuttigd, 
kunnen openblijven. Dat geldt ook voor afhaallocaties zonder zitgelegenheid, zoals 
snackbars. In dat geval dient de duur van het verblijf zoveel mogelijk beperkt te worden 
en dienen de aanwezigen te alien tijde ten minste 1,5 meter afstand te houden tot de 
dichtstbijzijnde persoon. 
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Deze inrichtingen dienen om uiterlijk 22.00 uur plaatselijke tijd hun deuren vll 
publiek te sluiten. 

Het verbod ziet ook op eet- en drinkgelegenheden van (woon-)warenhuizen, 
shoppingcenters, grate supermarkten en andere winkels. Het verbod geldt niet voor 
supermarkten (winkels die eten en drinken verkopen dat niet vers bereid wordt) indien 
daar niet ter plaatse eten of drinken wordt genuttigd. Er geldt een uitzondering op het 
verbod voor hotels (uitsluitend ten behoeve van de daar overnachtende hotelgasten) en 
bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk zijn (zoals bedrijfskantines en 
bedrijfscatering van vitale instellingen). 

Artikel 12 
Voor openbaar of geregeld vervoer op Bonaire (busjes, taxi's etc.) geldt dat het gebruik 
van een mondkapje verplicht is wanneer het niet mogelijk is om ten minste 1,5 meter 
afstand te houden tot de dichtstbijzijnde persoon die niet tot het eigen huishouden 
behoort. 

Artikel 13 
Inherent aan de bevoegdheid om noodverordeningen vast te stellen is de bevoegdheid 
om daarvan in concrete gevallen af te wijken. De Gezaghebber kan derhalve in alle 
situaties waarin hij dat noodzakelijk acht, afwijken van de bepalingen in deze 
verordening. Dit wordt uitgedrukt in onderdeel c. De Gezaghebber dient zich daarbij 
vanzelfsprekend we] te houden aan de opdrachten op basis van artikel 7 van de Wet 
publieke gezondheid. Daarnaast bevat dit artikel uitzonderingen voor de betrokken 
hulpdiensten en toezichthouders (onderdeel a) en activiteiten die noodzakelijk zijn 
voor de voortgang van vitale processen, zoals beschreven in bijlage I bij deze 
verordening (onderdeel b). Dit alles staat er niet aan in de weg dat de Gezaghebber in 
concrete gevallen van zijn wettelijke (nood)bevelsbevoegdheden gebruik kan maken. 

Artikel 14 
Dit artikel maakt duidelijk dat iedereen verplicht is om bevoegd gegeven aanwijzingen 
ter uitvoering van deze verordening onmiddellijk op te volgen. Het overtreden van 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. 

Artikel 15 
In artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering BES is opgenomen wie met de 
opsporing van strafbare feiten zijn belast. Dit zijn onder meer politieambtenaren en 
ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee. 

15 



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 16 
Deze verordening komt in de plaats van de Noodverordening COVID-19 van 9 
september 2020. 

lndien de maatregelen niet )anger noodzakelijk zijn, zal deze verordening zo spoedig 
mogelijk worden ingetrokken. 
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