
Overwegende: 

N 0 0 D VE R 0 RD E N I N G COVID - 19 BONAIRE 
-179 WOLBES 

DE GEZAGHEBBER VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE 
(archiefnr. 2020001522) 

0 5 MEI 2020 

- dat er een wereldwij de verspreiding is van het Coronavirus (COVID-19), een 
infectieziekte behorend tot groep A; 

- dat om een verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan wereldwijd 
maatregelen warden genomen; 

- dat de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire op basis van de Wet 
publieke gezondheid zorgdraagt voor de bestrijding van een epidemie van een 
infectieziekte behorende tot groep A, of een directe dreiging daarvan; 

- dat op 14 maart 2020 de Regeling tot tijdelijk verbod burgerlijke luchtvaart 
luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het virus dat de ziekte 
COVID-19 veroorzaakt van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ("de 
regeling") in werking is getreden; 

- dat de regeling laatstelijk op 23 april 2020 is gewijzigd en verlengd tot 15 mei 2020, 
18:00 uur plaatselijke tijd; 

- dat de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire ter handhaving van de 
openbare orde en veiligheid en ter bescherming van de publieke gezondheid 
algemeen verbindende voorschriften heeft gesteld overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 178 lid 1 jo. 179 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba door op 28 maart 2020 N oodverordening COVID-19 Bonaire vast te stellen; 

- dat sinds de vaststelling van de Noodverordening COVID-19 Bonaire van 28 maart 
2020 het aantal geregistreerde besmettingen van het Coronavirus wereldwijd 
aanzienlijk is toegenomen; 
dat de Gezaghebber in verband met de repatriering en komst van personen 
afkomstig uit risicogebieden de Noodverordening COVID-19 Bonaire op 18 april 
2020 heeft gewijzigd; 

- dat sinds de vaststelling van de Noodverordening COVID-19 Bonaire op 28 maart 
2020 sprake is geweest van geregistreerde besmettingen van het Coronavirus op 
Bonaire, maar dat het aantal besmettingen weer tot nul is gedaald; 
dat echter niet valt uit te sluiten dat het Coronavirus op Bonaire aanwezig is; 
dat de Gezaghebber, na advies van het eilandelijk beleidsteam d.d. 29 april 2020, 
daarom heeft besloten om een aantal beperkende maatregelen te versoepelen, 
terwijl de overige maatregelen warden gehandhaafd; 



- dat aldus, antler deze omstandigheden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 179 -
van de Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba, algemeen ~ 
verbindende voorschriften nodig warden geacht die tijdelijk van aard zijn en in 
afwijking van andere wettelijke voorschriften tijdelijk zijn toegestaan op het gehele 0 
grondgebied van Bonaire; 

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 23 april 2020; 

HEEFT BESLOTEN 

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

Artikel 1 Toepassingsgebied 

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

2. Op de bij deze verordening behorende kaart wordt, het terrein van de luchthaven 
aangeduid. 

Artikel 2 Samenscholingsverbod luchthaven 

1. Het is een ieder, niet werkzaam bij de luchthaven, verboden zich op te houden op het 
terrein van de luchthaven, plaatselijk bekend als Bonaire International Airport. 

2. In afwijking van het eerste lid, is het terrein van de luchthaven wel toegankelijk voor 
bestemmingsverkeer als bedoeld in het derde lid en voor bezoekers die passagiers 
afzetten die het eiland geautoriseerd verlaten of daar aankomen. Bij het afzetten van 
passagiers mag men zich maximaal een half uur ophouden bij de vertrekhal, waarbij te 
allen tijde ten minste 1,5 meter afstand moet warden gehouden tot de dichtstbijzijnde 
persoon. 

3. Onder bestemmingsverkeer, bedoeld in het tweede lid, wordt verstaan: 
a. personeel in dienst van de luchthavenexploitant; 
b. personeel in dienst van de op de luchthaven gevestigde bedrijven; 
c. leveranciers van de op de luchthaven gevestigde bedrijven; 
d. personeel van de beveiligingsdiensten; 
e. personeel van de Koninklijke Marechaussee; 
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f. person eel van het Korps Poli tie Caribisch Nederland; -
g. personeel van de Brandweer Korps Caribisch Nederland; ~ 
h. personeel van de Douane; 
i. person en die Bonaire via bet luchtruim binnen of uit reizen en zijn goedgekeurd door :0 
de Gezaghebber. 

Artikel 3 Centrale quarantainelocatie 

Alle personen die via het luchtruim en de territoriale wateren Bonaire binnen reizen 
gaan direct na aankomst op Bonaire veertien (14) dagen in quarantaine op een door de 
Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire aan te wijzen centrale locatie. Alle 
personen die in quarantaine zijn op de centrale locatie moeten zich houden aan de 
daarbij te geven maatregelen en procedures teneinde een uitbraak of verspreiding van 
het Coronavirus te voorkomen, tenzij daarvan doo r de Gezaghebber ontheffing is 
verleend. Deze ontheffing kan vervangende voorwaarden bevatten. 

Artikel 4 Verbod op hinder 

Een ieder behoort zich te onthouden van iedere vo rm van hinder in de in het tweede en 
derde artikel bedoelde gebieden. Onder hinder wordt in ieder geval verstaan het 
vormen van een blokkade die de toegang tot, dan wel het werken in het gebied door de 
autoriteiten belemmert. 

Artikel 5 Verbod op samenkomsten en evenementen 

1. Het is verboden om evenementen te (laten) plaatsvinden, te (laten) organiseren dan 
wel te (laten) ontstaan, en aan dergelijke evenementen deel 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 Algemene Politiekeur Bonaire, alsmede alle samenkomsten gehouden in 
de publieke ruimte of besloten sfeer waar meer dan vijftig 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 vijftig personen aanwezig zijn en de aanwezigen te allen tijde 
ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon: 

a. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van de eilandsraad; 
b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse 

werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties; 
c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen; 
d. samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te 

belijden als bedoeld in artikel 6 van de Grondwet wordt uitgeoefend, mits 
daarbij niet meer dan vijftig personen aanwezig zijn. 

3 



1. 

2. 

Artikel 6 Verbod niet in acht nemen veilige afstand ~ 

Het is een ieder verboden zich in de publieke ruimte op te houden zonder een afstand :0 
te houden van ten minste 1,5 meter ten opzichte van de dichtstbijzijnde persoon. 
Dit verbod is niet van toepassing op: 

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

Artikel 7 Sluiting inrichtingen 

Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden: 
a. Seksinrichtingen; 
b. Nachtclubs; 
c. Sauna's en spa's (wellness-inrichtingen). 

Artikel 8 Onderwijsinstellingen en voor- en naschpolse opvang 

Het is verboden (prive)scholen en voor- en naschoolse opvang geopend te houden, met 
uitzondering van door de Gezaghebber aangewezen voor- en naschoolse opvang ten 
behoeve van ouders met vi tale beroepen (kinderen van essentieel personeel). 

Artikel 9 Sport- en fitnessclubs 

1. Het is sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder 
sporthallen en sportvelden, toegestaan om geopend te zijn, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 
a. er zijn maximaal vijftig personen aanwezig in de sportaccommodatie; 
b. er wordt door de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand gehouden 

tot de dichtstbijzijnde persoon; 
c. er worden strikte hygienemaatregelen in acht genomen conform de richtlijnen van 

de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire. 
2. Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing op kinderen tot en met 17 jaar. 
3. Contactsporten zijn verboden, met uitzondering van contactsporten die door kinderen 

tot en met 17 jaar worden uitgeoefend. 
4. Grote toernooien zijn verboden. 

Artikel 10 Zwembaden 

1. Het is zwembaden verboden voor publiek geopend te zijn. 
2. Dit verbod geldt niet voor zwembaden voor zover hierin zwemles wordt gegeven, mits 

aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. er zijn maximaal vijftig personen aanwezig in het zwembad; 
b. er wordt door de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand gehouden 

tot de dichtstbijzijnde persoon; 
c. er worden strikte hygienemaatregelen in acht genomen conform de richtlijnen van 

de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire. 
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3. Het tweede lid, onder b, is niet van toepassing op kinderen tot en met 17 jaar. -

Artikel 11 Horecagelegenheden ~ 
1. Het is inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, 

inclusief inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk zijn 
(bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van 
hotelgasten, toegestaan om geopend te zijn, mits aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: 
a. er zijn maximaal vijftig personen aanwezig in de inrichting (inclusief personeel); 
b. er wordt door de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand gehouden 

tot de dichtstbijzijnde persoon; 
c. er warden strikte hygienemaatregelen in acht genomen conform de richtlijnen van 

de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire. 

Artikel 12 Casino's 

1. Het is inrichtingen waar bedrijfsmatig hazardspelen warden aangeboden, toegestaan 
om geopend te zijn, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. er zijn maximaal vijftig personen aanwezig in de inrichting (inclusief personeel); 
b. er wordt door de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand gehouden 

tot de dichtstbijzijnde persoon; 
c. er warden strikte hygienemaatregelen in acht genomen conform de richtlijnen van 

de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire. 

Artikel 13 Opvolgen aanwijzingen 

Alle aanWIJzmgen, gegeven door de politie, Koninklijke Marechaussee of daartoe 
aangewezen ambtenaren, in het belang van de openbare orde, gezondheid en/of 
veiligheid van personen met betrekking tot deze voorschriften dienen stipt en 
onmiddellijk te warden nagekomen. 

Artikel 14 Strafbepaling 

1. Hij die het in artikel 2 en 6 bedoelde samenscholingsverbod overtreedt of handelingen 
verricht ter ondermijning van de aanwijzingen zoals in artikel 13 bepaald, of de bij of 
krachtens deze Verordening gegeven voorschriften 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, eerste lid, onder a en b, van het 

wetboek van Strafvordering BES; 
Leerplichtambtenaren als bedoeld in artikel 28 van de Leerplichtwet BES; 
Buitengewone agenten van politie als bedoeld in artikel 184, eerste lid, onder c, van 
het wetboek van Strafvordering BES; 
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- Door de Gezaghebber aangewezen toezichthouders; -
- Militairen van de Koninklijke Marechaussee als bedoeld in artikel 184, eerste lid, ~ 

onder d van het wetboek van Strafvordering BES. :0 
Artikel 15 Uitzonderingen vitale functies en processen 

1. De verboden in deze verordening zijn niet van toepassing op: 
a. de betrokken hulpdiensten en toezichthouders; 
b. de door de Gezaghebber aangewezen personen, locaties of activiteiten 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, onder b. Het is verboden om in strijd met 
dergelijke voorschriften en beperkingen te handelen. 

Artikel 16 Medisch personeel 

De Gezaghebber verleent in navolging van artikel 2, derde lid, onder b en c 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 23 april 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. 

Artikel 17 Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 6 mei 2020 en geldt tot en met 15 
mei 2020, 00:00 uur plaatselijke tijd, tenzij voor dat tijdstip tot verlenging of intrekking 
van de verordening is besloten. 

2. De Noodverordening COVID-19 Bonaire van 28 maart 2020, laatstelijk gewijzigd op 28 
april 2020, wordt ingetrokken. 

3. Besluiten op basis van de Noodverordening COVID-19 Bonaire van 28 maart 2020 en de 
wijzigingen van 18 april 2020 en 28 april 2020 worden geacht te berusten op deze 
verordening. 

4. Met ingang van 11 mei 2020 komt artikel 8 te luiden: 

1. Het is (prive)scholen en voor- en naschoolse opvang toegestaan om geopend te zijn, 
mi ts aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. er zijn maximaal vijftig personen aanwezig per (klas)lokaal of andere 

(buiten)ruimtes van de school c.q. voor- en naschoolse opvang; 
b. er wordt door de aanwezigen te alien tijde ten minste 1,5 meter afstand 

gehouden tot de dichtstbijzijnde persoon; 
c. er worden strikte hygienemaatregelen in acht genomen conform de richtlijnen 
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van de afdeling Publieke Gezondheid Bonaire. 
2. Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing op kinderen tot en met 17 jaar." 

5. Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 Bonaire. 

0 5 MEI ZOZO 

Afschrift dezes te zenden aan: 
- Eilandsraad (ter bekrachtiging in de eerstvolgende raadsvergadering) 
- KPCN, 
- KMAR, 
- Openbaar Ministerie, 
- Rijksvertegenwoordiger, 
- Ministerie van Volksgezondheid, 
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
- Ministerie van BZK, DG Koninkrijksrelaties, 
- Afdeling JAZ. 
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Toelichting -

Algemeen IOI 
Als reactie op de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus (COVID-19), behorende tot ~ 
de groep A van de infectieziektes, en ter waarborging van de bescherming van de 
veiligheid en gezondheid en uit noodzaak voor de handhaving van de openbare orde, 
heeft de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire op grand van artikel 178 lid 1 
jo. 179 van de Wet openbare lichamen BES de Noodverordening COVID-19 van Bonaire 
van 28 maart 2020 uitgevaardigd. 

Sinds het uitvaardigen van de Noodverordening COVID-19 van Bonaire van 28 maart 
20201 is gebleken dat, hoewel er op Bonaire twee besmettingsgevallen zijn vastgesteld, 
nag geen sprake is van grootschalige lokale verspreiding van het Coronavirus. 
Tegelijkertijd dient ermee rekening te warden gehouden dat het Coronavirus wel op 
Bonaire aanwezig is. Mede gelet op de beperkte zorgcapaciteit op het eiland, blijven 
daarom noodmaatregelen nodig teneinde een ongecontroleerde verspreiding van het 
Coronavirus tegen te gaan. Bij de aard en omvang van de maatregelen dient echter 
steeds een evenwicht te warden gezocht tussen het recht op bewegingsvrijheid van 
personen en het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van Bonairiaanse 
inwoners. Gelet hierop ziet de Gezaghebber thans aanleiding om in de Noodverordening 
van 28 maart 2020 gestelde beperkingen gedeeltelijk te versoepelen. Met de 
onderhavige Noodverordening COVID-19 wordt aan deze versoepeling uitvoering 
gegeven. 

Artikelsgewijs 

Artikel 1, eerste lid 
De werkingssfeer van deze verordening omvat geheel Bonaire en Klein Bonaire 
inclusief de territoriale wateren. 

Artikel 1, tweede lid 
Voor het gebied van de luchthaven gelden bijzondere beperkingen. Dit gebied is nader 
aangeduid op de bij de verordening aangeduide kaart. 

Artikel 2 
Voor het gebied van de luchthaven gelden ter handhaving van de openbare orde en ter 
bescherming van de publieke gezondheid bijzondere beperkingen waarbij het 
uitgangspunt is dat de luchthaven alleen toegankelijk is voor werknemers van de 
luchthaven en de daar gevestigde bedrijven alsmede voor overheidsdiensten. 

In het kader van de voorgenomen repatriering van ingezetenen van Bonaire en overige 
personen van buitenaf wordt het niet wenselijk geacht dat de Gezaghebber van het 
Openbaar Lichaam Bonaire aan een ieder van die personen individueel ontheffing moet 
verlenen voor het verbod dat is opgenomen in artikel 2 eerste en tweede lid. Met de 

1 Zoals gewijzigd op 18 april 2020 en 28 april 2020. 
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toevoeging van onderdeel i. aan het derde lid van artikel 2 is een individuele ontheffing
niet meer nodig en kan de Gezaghebber in plaats daarvan de passagierslijst van een ~ 
binnenkomende vlucht van zijn goedkeuring voorzien. Deze goedkeuring is vormvrij. o 
Vanwege de beperkingen in het vliegverkeer zullen in beginsel alleen personen Bonaire 
verlaten. De verordening voorziet in de mogelijkheid dat de personen die Bonaire 
verlaten worden afgezet, waarbij een beperking geldt voor de verblijfsduur en de 
maatregel van 'social distancing' geldt. 

Artikel 3 
Vanwege de komst van de eerste repatrianten en overige personen op 17 april 2020 is 
Bonaire een nieuwe 'fase' ingegaan. Het in goede banen leiden van de binnenkomst van 
die personen is een proces dat met de nodige waarborgen moet worden omkleed. 
Bedoelde personen komen immers vrijwel 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. 

Hoewel er op 28 maart 2020 reeds een delegatie van medici en medisch personeel naar 
Bonaire is overgekomen en ook aanvullende medicijnen, medische apparaten en IC
units beschikbaar zijn gekomen, is de capaciteit van de medische zorg nog steeds 
beperkt. De oorzaak hiervan is gelegen in de snelle transmissie van het Coronavirus op 
de zustereilanden en het beroep dat in dat kader op Bonaire is gedaan om te faciliteren 
in de medicatie die wordt · gebruikt voor de behandeling van het Coronavirus en 
ondersteuning van de reguliere zorg op de zustereilanden. Daar komt bij dat een 
relatief groot gedeelte van de Bonairiaanse bevolking gediagnostiseerd is met een 
chronische ziekte en zij daarmee tot de 'Coronavirus risicogroep' behoren. Ongeveer 
10% van de Bonairiaanse bevolking heeft bijvoorbeeld diabetes mellitus. Het 
ziektebeeld na besmetting met het Coronavirus kan voor diabetici en andere chronisch 
zieken ernstiger verlopen dan voor mensen die geen diabetes mellitus of andere 
chronische ziekte hebben. Datzelfde geldt voor de steeds groter wordende groep 
ouderen. De besmetting van diabetici, andere chronisch zieken of ouderen met het 
Coronavirus kan resulteren in een stijging van ziekenhuisopnames. Dat terwijl de 
ziekenhuiscapaciteit te Bonaire en mogelijkheid om naar Cura~ao, Aruba en/of 
Colombia uit te wijken slechts beperkt is. 

Dit alles heeft tot gevolg dat de zorgcapaciteit van Bonaire een (te) snelle transmissie 
van het Coronavirus op dit moment mogelijk niet aankan. Deze omstandigheden maken 
dat onder meer een evenwicht moet worden gezocht tussen het recht op vrijheid van 
verplaatsing van personen op grond van artikel 2 van het Vierde Protocol bij het 
Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens toekomt en het recht op terugkeer van 
onderdanen zoals volgt uit artikel 3 van het Vierde Protocol, en de veiligheid en 
gezondheid van Bonairiaanse inwoners. 

Om de repatriering van ingezeten en binnenkomst van overige 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 periode na 
repatriering. Daartoe heeft de Gezaghebber op 18 april 2020 de Noodverordening 
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COVID-19 van Bonaire gewijzigd. '\Wf 
De maatregelen houden in dat alle personen die in de periode van 18 april 2020 tot en ~ 
met de einddatum van de Noodverordening COVID-19 het luchtruim van Bonaire ~ 
binnen reizen na aankomst op Bonaire veertien (14) dagen in quarantaine gaan en 
verblijven op een door de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire aan te 
wijzen (centrale) locatie. Alie 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 vrijwillig 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. 

Aangezien de verwachting is dat de zorgcapaciteit ook de komende periode kwetsbaar 
blijft, wordt een quarantaine van veertien (14) dagen in de prive-omgeving in plaats 
van centrale locatie als een ontoereikend middel geacht voor het hiervoor omschreven 
te bereiken doe!. Ervaring heeft tot dusver geleerd dat niet iedereen zich (goed) aan 
eerder getroffen maatregelen houdt en een 100% controle en garantie dat de repatriant 
zijn/haar woning/verblijfplaats niet verlaat kan op dit moment niet warden 
gegarandeerd. 

Daar komt nog bij dat er gegronde vrees bestaat voor onrust, ordeverstoring en 
publieke onregelmatigheden wanneer personen die via het luchtruim aankomen op 
Bonaire de verplichte quarantaine in hun prive-omgeving mogen doorbrengen. Bijna 
dagelijks uiten inwoners van Bonaire hun zorgen en frustratie op het internet over het 
eerder door de Gezaghebber voorgestelde plan om personen de periode van 
quarantaine in hun prive-omgeving te laten doorbrengen. Dit zorgde voor grate onrust 
onder de bevolking en resulteerde zelfs in online agressiviteit en uitlatingen van 
bedreigende aard. 

Gelet op de beperkte zorgcapaciteit en gelet op de gegronde vrees voor onrust, 
orderverstoringen en/of publieke onregelmatigheden heeft de Gezaghebber, na advies 
van het EBT, noodzaak gezien om de quarantaine op een door de Gezaghebber 
aangewezen centrale locatie te laten plaatsvinden. De locatie is bij afzonderlijk besluit 
aangewezen. 

Artikel 4 
Teneinde de openbare orde te waarborgen en ongeregeldheden op het terrein van de 
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luchthaven en op de centrale quarantainelocatie te voorkomen, is in de verordening een 
verbod tot het veroorzaken van hinder opgenomen. 

Artikel 5 
Dit artikel bevat het verbod op (vergunde) evenementen en op alle overige 
samenkomsten in de publieke ruimte en besloten sfeer van meer dan vijftig personen. 
Onder samenkomsten wordt verstaan een afspraak om met een groep personen samen 
te komen. 

Deze beperking blijft noodzakelijk omdat niet valt uit te sluiten dat het Coronavirus zich 
op Bonaire bevindt en het bijeenkomen van grotere groepen in dat geval kunnen leiden 
tot het ontstaan van 'brandhaarden' van het Coronavirus. De samenkomst van grotere 
groepen brengt aldus een vergroot risico op verspreiding met zich mee. Vanwege de 
beperkte zorgcapaciteit op Bonaire is het van groot belang een ongecontroleerde 
verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Het verbod kent daarom ook een ruime 
reikwijdte. Het gaat niet alleen om vergunde evenementen, maar ook om andere 
samenkomsten waar meer dan vijftig personen bij elkaar komen. Hieronder wordt 
onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan bioscopen, theaters, openbare markten, 
buurtcentra, optochten en (straat)feesten. Ook 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 ook besloten 
samenkomsten van meer dan vijftig deelnemers, zoals besloten (huwelijks)feesten, in 
horeca of op bedrijventerreinen. Ook samenkomsten buiten de publieke ruimte vallen 
onder dit artikel. Zo kan bijvoorbeeld ook opgetreden warden tegen bijvoorbeeld 
(corona )feestj es 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 
gen omen. 

Onderdeel a ziet op wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals vergaderingen van de 
Eilandsraad en andere vertegenwoordigende organen, mits daarbij niet meer dan vijftig 
personen aanwezig zijn. Het gaat in deze uitzondering alleen 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 grond waarvan wettelijk verplichte vergaderingen van 
decentrale vertegenwoordigende lichamen ook in een digitale omgeving kunnen 
plaatsvinden. 

De uitzondering geldt voorts voor (b) samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de 
continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere 
organisatie, (c) burgerlijke huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen en (d) 
samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mi ts daarbij niet meer dan 
vijftig person en aanwezig. De bepaling onder ( d) do et 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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Artike/6 -
Met dit artikel wordt de maatregel van 'social distancing' in de publieke ruimte ~ 
vastgelegd. Door 'social distancing' wordt de kans op verspreiding van het Coronavirus ft 
verminderd. Omdat niet valt uit te sluiten dat het Coronavirus op Bonaire aanwezig is ~ 
en de zorgcapaciteit op het eiland beperkt is, blijft deze maatregel noodzakelijk om een 
ongecontroleerde verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregel van 'social 
distancing' geldt oak waar groepen (van maximaal vijftig 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. Oak 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. 

Artikel 7 
In dit artikel is de sluiting van inrichtingen opgenomen waar het risico op verspreiding 
van het Coronavirus groat is. Dit geldt voor seksclubs, nachtclubs, sauna's en spa's, 
omdat dit plekken zijn waar naar zijn aard sprake is van lichamelijk contact tussen 
personen danwel veel personen in een beperkte ruimte samenkomen. Oak 
vergelijkbare wellness-voorzieningen bij hotels of andere recreatieve voorzieningen 
vallen onder dit verbod. 

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 warden 
aangeboden. 

Onder nachtclubs wordt verstaan: een uitgaansgelegenheid die in de avond en de 
nachtelijke uren geopend is. Hieronder vallen onder meer discotheken, maar oak 
horecagelegenheden voor zover deze tot een dansgelegenheid warden omgevormd 
voor de avond en/ of de nachtelijke uren. 

Artikelen 8, 9 lid 1 en 2, 10, 11, 12 en 17, lid 4 
Op grand van deze artikelen mogen scholen, voor- en naschoolse opvang (vanaf 11 mei 
2020), sport- en fitnesslocaties, zwembaden (voor zover er zwemles wordt gegeven), 
horecagelegenheden en casino's (vanaf 6 mei 2020) (weer) geopend zijn, mits aan 
bepaalde voorschriften wordt voldaan. Per (klas)lokaal, buiten(ruimte) en/of inrichting 
mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Oak dienen alle aanwezigen te allen tijde 
de maatregel van 'social distancing' in acht te nemen. De maatregel van 'social 
distancing' geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar, maar ouders en voogden dienen 
zich uitdrukkelijk wel aan de maatregel van 'social distancing' te houden, bijvoorbeeld 
bij het halen en brengen van kinderen naar school en/of sportlocaties. Tot slot dienen 
voornoemde instellingen c.q. inrichtingen te voldoen aan strenge hygienevoorschriften 
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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 ft 
veelgebruikte oppervlakken, apparatuur en speelgoed en het thuisblijven van ~ 
aanwezigen bij beginnende symptomen van luchtwegklachten zoals hoesten en niezen 
en/ of verhoging of koorts. 

Artikel 9, lid 3 en 4 
In aanvulling op voorgaande algemene toelichting over de voorwaarden waaronder 
onder meer sportaccommodaties weer open mogen zijn, geldt dat contactsporten voor 
volwassenen verboden zijn. Dit betekent dat sporten zoals voetbal, waterpolo, 
(kick)boksen en basketbal, waarbij contact en nabijheid veelal onvermijdelijk is, voor 
personen van 18 jaar en ouder niet mogelijk zijn. Ook grate toernooien, zoals 
bijvoorbeeld competities waarin verschillende teams van de ABC-eilanden het tegen 
elkaar opnemen, zijn verboden. Reguliere, lokale competities voor kinderen tot en met 
17 jaar zijn wel toegestaan. 

Artikel 13 
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 14 
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. 

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 15 
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 b. De Gezaghebber dient zich daarbij 
vanzelfsprekend wel 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). Dit alles staat er niet aan in de weg dat 
de Gezaghebber in concrete gevallen van zijn wettelijke (nood)bevelsbevoegdheden 
gebruik kan maken. 

Artikel 16 
Dit artikel is noodzakelijk om de uitvoering van medische hulpvluchten en het 
vervoeren van person eel mogelijk te maken. 
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Deze verordening komt in de plaats van de Noodverordening COVID-19 van 28 maart 
Artike/17 ~ 

2020, zoals laatstelijk gewijzigd op 28 april 2020, omdat een dee! van de maatregelen :0: 
die in deze verordening was opgenomen niet !anger noodzakelijk wordt geacht ter 
bestrijding van het Coronavirus. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om eerdere 
wijzigingen integraal in onderhavige tekst te verwerken. Daarmee is niet beoogd de 
inhoudelijke reikwij dte van die maatregelen en/ of verboden te veranderen. 

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