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DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, INTEGRITEIT, 
OVERHEIDSZORG, INNOVATIE EN ENERGIE 

 
 
In overweging genomen hebbende: 
 
- dat volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie er sprake is van een 

pandemie van een infectieziekte van een nieuw sub-type human influ-
enzavirus, genaamd COVID 19; 

- dat deze infectieziekte inmiddels in een groot aantal landen is gecon-
stateerd; 

- dat op 13 maart 2020 deze infectieziekte bij twee personen in Aruba is 
vastgesteld, die vanuit het buitenland naar Aruba zijn gereisd; 

- dat als gevolg hiervan en de algemene dreiging van het COVID 19 er 
sprake is van een gebeurtenis die tot een zodanig ernstige verstoring 
van de algemene veiligheid leidt, dat het leven en de gezondheid van 
vele burgers in ernstige mate bedreigd wordt, dan wel dat er in ieder 
geval sprake is van het bestaan van ernstige vrees daarvoor;  

- dat dientengevolge bij landsbesluit van 13 maart 2020 nr. 1 (SMR-W-
41/2020) besloten is dat (i) sprake is van aanwezigheid van een ramp 
in de zin van artikel 1 van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 
51), waardoor het noodzakelijk is om de in artikelen 11 tot en met 18 
van die landsverordening genoemde buitengewone bevoegdheden uit 
te kunnen oefenen, en (ii) dat de toepassing van de in artikel 4, derde 
lid, van de Calamiteitenverordening vermelde punten geschiedt over-
eenkomstig het Crisisbeheersingsplan Aruba, zoals vastgesteld bij be-
slissing van de ministerraad van 31 juli 2018 (BE-51/18), zoals nadien 
bijgewerkt; 

- dat gelet op de huidige verspreiding in een aantal landen van het 
COVID 19 en het urgente belang bij de beheersing en voorkoming van 
verdere verspreiding van deze infectieziekte in Aruba, door middel van 
diverse ministeriële regelingen op basis van artikel 16, eerste lid, van 
de Calamiteitenverordening vergaande beperkingen zijn gesteld op de 
binnenkomst in Aruba van personen en de sluiting van winkels en loka-
liteiten in Aruba; 
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- dat het vanwege het urgente belang bij de beheersing en voorkoming 

van verdere verspreiding van deze infectieziekte in Aruba, en ter voor-
koming daarbij van gevaar voor personen en goederen, wenselijk is 
gebleken om door middel van een ministeriële regeling ex artikel 16, 
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (Algemene regeling bestrij-
ding COV 19 I; AB 2020 no. 38) nieuwe beperkende regels te stellen ter 
zake van de aanwezigheid in de avonduren van personen buiten hun 
woningen en verblijfsgelegenheden, en om de bestaande beperkende 
regels inzake de binnenkomst en de sluiting van winkels en lokaliteiten 
in deze ministeriële regeling te consolideren en waar nodig aan te pas-
sen;  

- dat die ministeriële regeling met enige aanpassingen tweemaal werd 
verlengd met enige aanpassingen door middel van de Algemene rege-
ling bestrijding COVID 19 II (AB 2020 no. 39) en de Algemene regeling 
bestrijding COVID III (AB 2020 no. 42); 

- dat het op grond van de inmiddels opgedane ervaringen thans wense-
lijk is om nieuwe regels te stellen met betrekking tot de beperkte aan-
wezigheid van personen buiten hun woningen en verblijfsgelegenhe-
den; 

 
 
Gelet op: 
 
artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51); 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
§1. Verplichting tot thuisblijven; essentiële en niet-essentiële diensten en pro-
cessen 
 
Artikel 1 
 
1. Een ieder is verplicht in zijn woning of verblijfsgelegenheid te blijven, 

tenzij men daarbuiten dient te zijn voor de verrichting of afname van 
essentiële diensten en processen.  

2. Onder woning wordt mede verstaan: 
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 a.  tussen 06.00 en 21.00 het woonerf rondom de woning; 

b. tussen 21.00 en 06.00 het gedeelte van het woonerf dat niet 
grenst aan de openbare weg.  

 
Artikel 2 
 
1. Diensten, instellingen en bedrijven die essentiële diensten of processen 

verrichten, doen dit zoveel mogelijk met minimale personele bezetting. 
Zij voorzien dat personeel met een kaart, badge, sticker, verklaring of 
een soortgelijk bijzonder middel, waaruit de hoedanigheid of functie 
blijkt. 

2. Diensten, instellingen en bedrijven die essentiële diensten of processen 
verrichten, nemen de richtlijnen voor hygiëne en sociale afstand, ver-
meld in Bijlage B bij deze ministeriële regeling, in acht. 

 
Artikel 3 
 
1. Het is diensten, instellingen en bedrijven die niet-essentiële diensten of 

processen verrichten verboden voor het publiek open te hebben of al-
daar personen werkzaam te hebben. Onder niet-essentiële diensten en 
processen wordt verstaan, die welke vermeld worden op Bijlage A van 
deze ministeriële regeling  

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de verrichting van 
werkzaamheden elders dan in een bedrijfsgebouw of op een bedrijfster-
rein.  

 
Artikel 4 
 
Ter informatie kan de Minister een overzicht van diensten, instellingen en be-
drijven die geen vitale diensten of processen verrichten, bekend maken via 
de media.  
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§2. Avondklok 
 
Artikel 5 
 
1. Het is een ieder verboden zich tussen 21.00 uur en 06.00 uur buiten 

hun woningen of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden. On-
der woning wordt mede verstaan het gedeelte van het woonerf dat niet 
grenst aan de openbare weg. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op: 
a. politie- en andere opsporingsambtenaren, en ambtenaren, belast 

met de staatsveiligheid; 
b.  officieren van justitie en de procureur-generaal, alsmede leden 

van de rechterlijke macht, voor zover zij zich in het kader van de 
uitoefening van hun functie buiten hun woningen of verblijfsgele-
genheden dienen te begeven of te bevinden; 

c. ambtenaren en andere personen die werkzaam zijn in continue- 
en ploegendiensten bij de Departamento di Aduana, de Cuerpo 
Especial Arubano, de Guarda nos Costa en de de Kustwacht, 
voor zover zij zich in het kader van de uitoefening van hun functie 
buiten hun woningen of verblijfsgelegenheden dienen te begeven 
of te bevinden; 

d. personen die werkzaam zijn bij of ten behoeve van zorginstellin-
gen, apotheken met avond- en nachtdienst, de utiliteitsbedrijven 
W.E.B. N.V., ELMAR N.V. en SETAR N.V., alsmede Aruba Air-
port Authority N.V., Aruba Ports Authority N.V. en ANSA N.V., uit-
sluitend voor zover zij zich van of naar hun werkplek begeven en 
voorzien zijn van een door de instelling of het bedrijf afgegeven 
kaart, badge, sticker, verklaring of een soortgelijk bijzonder mid-
del waaruit hun hoedanigheid, functie en/of reden voor hun aan-
wezigheid buiten hun woning of verblijfsgelegenheid blijkt; 

e. ambtenaren en andere personen in dienst van of ten behoeve het 
Land, alsmede werknemers in de particuliere sector, die werk-
zaam zijn in continue- en ploegendiensten, uitsluitend voor zover 
zij gedurende die periode ter plaatse werkzaam moeten, zij zich 
van of naar hun werkplek begeven, en voorzien zijn van een door 
de dienst of het bedrijf afgegeven kaart, badge, sticker, verklaring 
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of een soortgelijk bijzonder middel waaruit hun hoedanigheid, 
functie en/of reden voor hun aanwezigheid buiten hun woning of 
verblijfsgelegenheid blijkt; onder ambtenaren en andere personen 
in dienst van of ten behoeve het Land in de zin van dit onderdeel 
wordt in ieder geval verstaan werknemers die werkzaam zijn in 
continue- en ploegendiensten bij het Korrektie Instituut Aruba, de 
Instituto di Alarma y Seguridad en het Orthopedagogisch Centrum 
Aruba; 

f. de door de directeur van de Directie Volksgezondheid aangewe-
zen ambtenaren van die directie, de door de directeur van de Di-
rectie Luchtvaart aangewezen ambtenaren van die directie, de 
door de directeur van de Directie Scheepvaart aangewezen amb-
tenaren van die directie, en de door de directeur van de Directie 
Sociale Zaken aangewezen ambtenaren van die directie, allen 
uitsluitend voor zover zij zich van of naar hun werkplek begeven 
en voorzien zijn van een door de instelling of het bedrijf afgege-
ven kaart, badge, sticker, verklaring of een soortgelijk bijzonder 
middel waaruit hun hoedanigheid of functie en/of reden voor hun 
aanwezigheid buiten hun woning of verblijfsgelegenheid blijkt; 

g. ministers; 
h. leden en de griffier van de Staten, alsmede het ondersteunende 

personeel werkzaam bij de Staten, voor zover zij gedurende die 
periode ter plaatse werkzaam moeten zijn en zich van of naar hun 
werkplek begeven; ten aanzien van het ondersteunende 
personeel geldt dat zij in het bezit moeten zijn van een door de 
Voorzitter van de Staten van Aruba afgegeven kaart, badge, 
sticker, verklaring of een soortgelijk bijzonder middel waaruit hun 
hoedanigheid/functie blijkt; 

i. door de Minister aan te wijzen buitenlandse functionarissen; 
j. andere personen, uitsluitend voor zij zich om een aantoonbaar 

urgente reden naar of van een zorginstelling of een apotheek met 
avond- en nachtdienst begeven.  

 
Artikel 6 
 
1.  Het is verboden na 20.00 uur: 



Pagina 7 Afkondigingsblad van Aruba 2020 no. 43 
_____________________________________________________________________ 

 
a. winkels en andere voor het publiek toegankelijke commerciële lo-

kaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben, 
b.  publiek in deze winkels, lokaliteiten en ruimten te hebben, en 
c.  personen, met inbegrip van personeel, tot deze winkels, lokalitei-

ten en ruimten toe te laten. 
2.  Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien 

van hotels en logementen, voor zover het hun eigen gasten en perso-
neel betreft. 

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op apothe-
ken die avond- en nachtdienst hebben. 

4.  Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op de ter-
reinen en gebouwen van de luchthaven en van de zeehavens. 

 
§3. Samenscholingsverbod 
 
Artikel 7 
 
1. Het is verboden op of aan de openbare weg, in openbare parken of tui-

nen, op sportvelden of op de stranden deel te nemen aan een groep 
van vier of meer personen. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op groepen die enkel bestaan uit 
personen die een gezin of huishouden vormen. 

3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in het eerste lid, is 
verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde 
agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem 
aangegeven richting te verwijderen. 

 
§4. Andere verboden 
 
Artikel 8 
 
Het is verboden loterijen, lotto, catochi of andere vormen van kansspelen te 
verkopen of aan te bieden. 
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Artikel 9 
 
Het is verboden begrafenis- of crematiediensten te houden of te verrichten 
waarbij op enig moment meer dan 10 personen ter plaatse aanwezig zijn. 
 
§5. Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine 
 
Artikel 10 
 
1. Onverminderd hetgeen ter zake bij of krachtens de Landsverordening 

infectieziekten (AB 2019 no. 27) of een andere wettelijke regeling is be-
paald of besloten, is het personen jegens wie een maatregel van qua-
rantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, 
verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woningen of 
verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.  

2. De geüniformeerde agenten van de politie en de toezichthouders, be-
doeld in artikel 11.2 van de Landsverordening infectieziekten, zien toe 
op de naleving van het eerste lid. 

 
§6. Reismaatregelen 
 
Artikel 11 
 
1. Het is verboden personen door middel van luchtvaarttuigen vanuit het 

buitenland naar Aruba te vervoeren. 
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op door de 

Minister aan te wijzen buitenlandse overheidsfunctionarissen en cate-
gorieën van andere personen.  

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op beman-
ningsleden van luchtvaartuigen, voor zover zij Aruba inreizen in op-
dracht van hun werkgever in het kader van hun reguliere werkzaamhe-
den. 

4. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op transit-
vluchten en transfervluchten die personen naar andere bestemmingen 
naast Aruba vervoeren, met dien verstande dat dergelijke vluchten 



Pagina 9 Afkondigingsblad van Aruba 2020 no. 43 
_____________________________________________________________________ 

 
steeds de voorafgaande goedkeuring van de directeur van de Directie 
Luchtvaart dienen te hebben. 

 
Artikel 12 
 
De exploitant van een luchtvaartterrein draagt ervoor zorg dat alle uit het bui-
tenland aankomende passagiers en bemanningsleden terstond na het bin-
nentreden van het luchthavengebouw een medische screening ondergaan 
door een door de directeur van de Directie Volksgezondheid goedgekeurde 
instantie overeenkomstig een door die directeur vastgestelde procedure. 
 
Artikel 13 
 
De aanpassing van operationele openingstijden of het geheel of gedeeltelijk 
sluiten van een luchtvaartterrein of –gebouw kan slechts na voorafgaande 
schriftelijke instemming van de directeur van de Directie Luchtvaart. 
 
Artikel 14 
 
1. Het is verboden personen door middel van schepen of andere vaartui-

gen vanuit het buitenland naar Aruba te vervoeren. 
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op door de 

Minister aan te wijzen buitenlandse overheidsfunctionarissen en cate-
gorieën van andere personen.  

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op beman-
ningsleden, voor zover zij Aruba inreizen in opdracht van hun werkge-
ver in het kader van hun reguliere werkzaamheden.  

 
Artikel 15 
 
De exploitant van een haventerrein draagt ervoor zorg dat alle uit het buiten-
land aankomende personen terstond na het aan wal komen een medische 
screening ondergaan door een door de directeur van de Directie Volksge-
zondheid goedgekeurde instantie overeenkomstig een door die directeur 
vastgestelde procedure. 
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§7. Verbod op niet-reguliere binnenkomst via de zee van goederen  
 
Artikel 16 
 
1. Het is verboden met schepen of vaartuigen van welke aard dan ook 

goederen, waaronder vis, Aruba binnen te brengen. 
2. Het is verboden om schepen of vaartuigen van welke aard dan ook, 

binnen of buiten de territoriale wateren van Aruba contact te maken met 
buitenlandse schepen of vaartuigen van welke aard dan ook met als 
oogmerk de overslag van goederen.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op door ingezetenen zelf gevangen 
en aangebracht vis of andere zeedieren. 

4. Het eerste en het tweede lid is niet van toepassing op het vracht- en 
goederenverkeer dat via de havens van Oranjestad, Barcadera en San 
Nicolas verloopt.  

 
§8. Slotbepalingen 
 
Artikel 17 
 
De Algemene regeling bestrijding COVID 19 III (AB 2020 no. 42) wordt inge-
trokken. 
 
Artikel 18 
 
1. Deze ministeriële regeling treedt in werking op 29 maart 2020. 
2. Zij kan worden aangehaald als Algemene regeling bestrijding COVID19 

IV. 
 
 
De minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg,  
Innovatie en Energie, 
E.C. Wever-Croes 
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BIJLAGE A  NIET-ESSENTIËLE DIENSTEN EN PROCESSEN 
 
Onderwijs 
 
1. Scholen, kinderopvangcentra en cursusinstellingen en opleidingsinstitu-
ten; 
 
Detailhandel 
 
2. Winkelcentra;  
3. Kleding en/of accessoireswinkels; 
4. Juweliers; 
5. Vlooienmarkten; 
6. Souvenirwinkels; 
7. Kiosken; 
 
Horeca en levensmiddelen 
 
8. Bars; 
9. Nachtclubs, discotheken en dergelijke; 
10. Trucks of soortgelijke voertuigen bestemd voor de bereiding of verkoop 

van eten- en drinkwaren aan of op de openbare weg, tenzij ten behoe-
ve van afhaal of bezorging; 

11. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden 
en leveren van eten, tenzij ten behoeve van afhaal of bezorging; 

12. Bakkerijen, tenzij ten behoeve van afhaal of bezorging;  
 
Recreatie 
 
13. Casino’s; 
14. Kunstcentra en -galerieën; 
15.  Musea; 
16. Bioscopen; 
17.  Buurt- en recreatiecentra; 
18. Partycentra en feestvermakelijkheden; 
19. Sport- en fitnesscentra of -gelegenheden;  
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20. Evenementen-, conferentie- en vergadercentra;  
21. Inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het ver-

richten van seksuele handelingen met of voor een derde of bedrijfsma-
tige vertoningen van erotisch-pornografische aard;  

 
Anderen 
 
22. Barbershops, kappers en kapsalons; 
23. Schoonheidssalons, spa’s en massagesalons; 
24. Sauna’s; 
25.  Bouwprojecten; 
25. Kerken, tempels en andere gebouwen of ruimten bestemd voor gods-

dienstbeoefening; 
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BIJLAGE B  RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE EN SOCIALE AFSTAND 

BIJ HET VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN IN EEN 
VITALE FUNCTIE OF VITAAL PROCES 

 
Maatregelen voor het waarborgen sociale afstand 
 

• Er worden niet meer dan twee personen per gezin of huishouden tege-
lijk in een onderneming toegelaten; 

• Een ieder bewaart minimaal anderhalve (1½) meter afstand tot de an-
dere aanwezige personen; de ondernemer draagt zorg voor het aan-
duiden door middel van bijvoorbeeld gekleurde tape op grond op welke 
afstand de personen bij kassa en in gangpaden afstand dienen te hou-
den. 

 
Maatregelen voor het waarborgen van een goede hygiëne bij contact met een 
klant 
 

• Een ondernemer draagt zorg voor aanwezigheid van alcoholhoudende 
handgel (ten minste 70%) bij de klanteningang van de onderneming; 

• Winkelwagentjes, winkelmandjes en betaalautomaten worden regelma-
tig gedurende de dag ontsmet met sanitizer of een chloorhoudend 
schoonmaakmiddel; 

• Het gebruik van contant geld wordt ontmoedigd; 
• Het personeel wordt voorgelicht en getraind over de hygiënevoorschrif-

ten. 
 
Algemene hygiënevoorschriften 
 

• Een ieder dient handen te wassen met water en zeep voor minimaal 20 
seconden, bij afwezigheid van water een gel gebruiken met minimaal 
70% alcohol; 

• Bij niezen of hoesten wordt een papieren zakdoek gebruikt dat meteen 
daarna wordt weggegooid; zo deze niet beschikbaar is, wordt gehoest 
of geniesd in de kromme van de elleboog; 

• Het gezicht, met name de mond, neus en ogen, dient zo min mogelijk 
aangeraakt te worden; 
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• Oppervlakten die door veel personen worden aangeraakt, zoals licht-

knoppen, stopcontacten, deurknoppen en dergelijke dienen regelmatig 
schoon te worden gemaakt. 

 
 
 
 


