
DE GEZAGHEBBER VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE 
(archiefnr. 20200003033) 

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 dat er reizigers afkomstig uit hoog-risico landen als bedoeld in 
artikel 2 van de Regeling via een tussenstop in een van de uitgezonderde landen als 
bedoeld in artikel 2, lid 2, sub a en c van de Regeling doorreizen naar Bonaire; 
dat Aruba, Cura~ao en Sint Maarten vanwege een toenemend aantal COVID-19 
besmettingen als hoog-risico (ei)landen zijn aangemerkt; 
dat maatregelen nodig zijn om de verspreiding op Bonaire van het virus dat de ziekte 
COVID-19 veroorzaakt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken; 
dat de Gezaghebber ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de inwoners van 
Bonaire reeds heeft besloten voor alle binnenkomende reizigers, ongeacht de luchthaven 
van vertrek, de verplichting voor het invullen van een gezondheidsverklaring op te leggen; 
dat aldus, onder deze omstandigheden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 179 van de 
Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba, tijdelijke algemeen verbindende 
voorschriften noodzakelijk warden geacht ter handhaving van de openbare orde of ter 
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 1jo.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 ad res als de ouder( s) en/ of voogd( en) 
woonachtig zijn. 
e. kinderen: eigen kinderen alsook stief-, adoptie- en pleegkinderen. 

Artikel 2 Toepassingsgebied 

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

Artikel 3 Gezondheidsverklaring 

Aile personen die via het luchtruim of de 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 4 Quarantaine 

1. Personen die vanaf 7 september 2020 via het luchtruim of de territoriale wateren Bonaire 
binnen reizen en die korter dan 14 dagen voorafgaand aan aankomst op Bonaire in Europa 
verblijf hadden, 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 maximaal 72 uur voor aankomst op Bonaire wordt overgelegd. 

2. Personen die vanaf 5 september 2020 vanuit Aruba, Cura~ao en Sint Maarten, Bonaire 
binnen reizen zijn verplicht direct na aankomst op Bonaire 14 dagen in quarantaine te 
gaan. 
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-
3. Alie personen die in quarantaine verblijven op de door de Gezaghebber aangewezenl!l 

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 verblijf in quarantaine, bedoeld in het 
eerste lid. Deze ontheffing kan vervangende voorwaarden bevatten. 

5. De kosten verb on den 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 5 Schriftelijke toestemming 

1. De Gezaghebber verleent in navolging van artikel 2 van de Regeling van de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat, tot wijziging van de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke 
luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het virus dat de ziekte 
COVID-19 veroorzaakt, laatstelijk gewijzigd op 28 augustus 2020, schriftelijke toestemming 
voor het vervoeren van medisch personeel naar Bonaire wanneer de Gezaghebber dit 
noodzakelijk acht in het belang van de volksgezondheid van Bonaire. 

2. De schriftelijke toestemming bedoeld in het eerste lid kan door de Gezaghebber oak 
warden verleend aan: 
a. patienten; 
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 

een uitschrijvingsbewijs van de basisadministratie van hun huidige woonplaats; 
e. personen die de uitvaart van een familielid op Bonaire will en bijwonen; 
f. personen die een familielid dat zich op Bonaire in de terminale fase bevindt, willen 

verzorgen of bezoeken; 
g. personen die de bemanning aan board van een op Bonaire aangemeerd schip 

vervangen. 

Artikel 6 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 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 Algemeen 
Politiekeur Bonaire. Daarnaast wordt met een evenement bedoeld alle samenkomsten 
gehouden in de publieke ruimte of besloten sfeer waar meer dan 50 % van de 
bezettingscapaciteit met een maximum aantal van vijftig personen 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, open bare alsook prive stranden. 
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3. Het eerste lid is niet van toepassing op de volgende evenementen en samenkomsten, its 
hierbij niet meer dan vijfentwintig 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. feesten in privesfeer; 
e. samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden als 

bedoeld in artikel 6 van de Grondwet wordt uitgeoefend. 

Artikel 7 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: 
a. personen die een gezamenlijke huishouding vormen; 
b. kinderen tot en met 17 jaar. 

Artikel 8 Hygienemaatregelen 

Alle 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 9 Sluiting inrichtingen 

Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden: 
a. Nachtclubs; 
b. Discotheken. 

Artikel 10 Horecagelegenheden 

1. 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, mogen slechts 
geopend te zijn, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. er is 50 % van de bezettingscapaciteit met een maximum aantal van vijftig personen 

gelijktijdig 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 va de 

afdeling Publieke Gezondheid Bonaire. 
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Artikel 11 Sport- en fitnessclubs 

1. Sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder sporthallen en 
sportvelden, mo gen alleen geopend zijn, mi ts aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. er is 50 % van de bezettingscapaciteit met een maximum aantal van vijftig personen 

gelijktijdig 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 warden strikte hygienemaatregelen in acht genomen conform de r ichtlijnen van de 

afdeling Publieke Gezondheid Bonaire. 
2. Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing op kinderen tot en met 17 jaar. 
3. Het houden van toernooien en of oefenwedstrijden is toegestaan, zonder de aanwezigheid van 

publiek. 

Artikel 12 Opvolgen aanwijzingen 

Alle aanwijzingen, gegeven door de politie, Koninklijke Marechaussee of daartoe aangewezen 
ambtenaren, in het belang van de open bare orde en/of veiligheid van person en met betrekking tot 
deze verordening dienen stipt te warden nagekomen. 

Artikel 13 Strafbepaling 

1. Hij die opzettelijk handelingen verricht ter ondermijning van de aanwijzingen bedoeld in 
artikel 7, 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. 

Artikel 14 Inwerkingtreding 

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. 
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2. De Noodverordening COVID-19 Bonaire van 13 augustus 2020, zoals verlengd op 31 augustus 
2020, wordt ingetrokken. 

3. Besluiten op basis van de Noodverordening COVID-19 Bonaire van 13 augustus 2020 en de 
verlenging van 31 augustus 2020 warden geacht te berusten op deze verordening. 

4. De Noodverordening COVID-19 van 1september2020, wordt ingetrokken. 

5. Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 Bonaire van 2 september 
2020. 

Aldus vastgesteld op Bonaire, 0 2 SEP ZOZO 

Dehe 

Afschrift dezes te zenden aan: 
- KPCN, Openbaar Ministerie, Wnd. Rijksvertegenwoordiger, 
- Ministerie van Volksgezondheid, 
- Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat, 
- Ministerie van BZK, DG Koninkrijksrelaties, 
- Afdeling ]AZ. 
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• 
Toelichting ~ 
De afgelopen weken is zowel internationaal als regionaal op Aruba, Curas;ao en Sint ~ 
sprake van een enorme toename van het aantal COVID-19 besmettingen. Inmiddels zijn ook op 
Bonaire vier COVID-19 besmettingen aangetroffen. Vastgesteld kan warden dat het 
Coronavirus ook op Bonaire aanwezig is. Omdat de Gezaghebber heeft geconstateerd dat 
inwoners en bezoekers van Bonaire de aanbevolen hygienemaatregelen en het dringende 
advies voor 'social distancing' steeds minder naleven, maar de kans op toename van 
besmettingen in toenemende mate aanwezig is, zijn handhaafbare maatregelen nodig teneinde 
een ongecontroleerde verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Gelet hierop ziet de 
Gezaghebber thans aanleiding om de maatregel van 'social distancing' in de Noodverordening 
COVID-19 te handhaven, evenals de verplichting om te allen 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. 

Het interinsulair verkeer tussen Curas;ao en Bonaire is heel intensief. De interactie tussen 
mensen van Curas;ao en Bonaire is heel anders dan die tussen toeristen en inwoners van 
Bonaire. Personen die inreizen uit Curas;ao hebben nauw contact met de lokale bevolking, 
logeren bij familie en of vrienden, bezoeken samen evenementen, horecagelegenheden en 
sportactiviteiten. Daarom schatten wij het risico van inreizen vanuit Curas;ao grater in dan 
vanuit Europa. 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. 

Artikelsgewijs 

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

Artikel 4 
De met de eilanden gecreeerde bubbel is vanwege de ontwikkelingen op de participerende 
eilanden tot nader orde opgeschort totdat de besmettingen op ieder afzonderlijk eiland weer 
beheersbaar is. Met het opschorten van de reisbubbel wordt een nieuwe 'fase' ingegaan; 
seizoen twee van de Covid-19 crisis. 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 warden omkleed. Bedoelde personen 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. 
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Om de binnenkomst van personen op een veilige wijze doorgang te kunnen Jaten vindel! 
de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire aanvullende maatregelen getroffen ten 
aanzien van de verordening van 13 augustus 2020. De maatregelen houden enerzijds in dat 
alle personen afkomstig uit Europees Nederland, die in de periode van 7 september 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, tenzij 
er maximaal 72 uur voor aankomst op Bonaire een negatieve uitslag van de PCR test kunnen 
overleggen. 

Alle personen afkomstig uit alle andere Caribische zustereilanden en Europees Nederland 
behoren minimaal 48 uur voor vertrek digitaal een gezondheidsverklaring te overleggen. 
Daarnaast zijn personen die vanaf 5 september 2020 vanuit Aruba, Cura~ao en Sint Maarten, 
Bonaire binnen reizen zijn verplicht direct na aankomst op Bonaire 14 dagen in quarantaine te 
gaan. 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 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 worden 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 telkens inbreng van 
ten minste een geneeskundige die belast is met de infectieziektebestrij ding. 

Artikel 6 
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 kan 
verspreiden nu er sprake is van een lokale besmetting met onherleidbare bron en het 
bijeenkomen van grotere groepen in dat geval kan 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. 
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Onder het verbod vallen oak besloten samenkomsten van meer dan vijfentwintig 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, mi ts daarbij de afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen. 

Onderdeel a ziet op wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals vergaderingen van de 
Eilandsraad en andere vertegenwoordigende organen, mits daarbij niet meer dan vijfentwintig 
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 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 dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere 
organisatie, (c) burgerlijke huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen en (d) samenkomsten van 
religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet meer dan vijftig personen aanwezig. 
De bepaling onder (d) 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. 

Artikel 7 
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 verminderd. Deze 
maatregel blijft noodzakelijk om een ongecontroleerde verspreiding van het virus tegen te 
gaan. De maatregel van 'social distancing' geldt oak waar groepen (van maximaal vijfentwintig 
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. 

Voor supermarkten geldt dat het gebruik van een winkelwagen verplicht is en dater maximaal 
2 personen een winkelwagen mogen delen. 
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Artikel 9 
In dit artikel is de sluiting van inrichtingen opgenomen waar het risico op verspreiding van het 
Coronavirus groat is. Dit geldt voor nachtclubs en discotheken, omdat dit plekken zijn waar 
naar zijn aard veel personen in een beperkte gesloten ruimte samenkomen. 

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 10 en 11 
Op grand van deze artikelen mogen sport- en fitnesslocaties, en horecagelegenheden geopend 
zijn, mits aan bepaalde voorschriften wordt voldaan. Per 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 sportlocaties. Tot slot dienen voornoemde instellingen c.q. inrichtingen te 
voldoen aan strenge hygienevoorschriften conform de richtlijnen van de afdeling Publieke 
Gezondheid Bonaire, waaronder, maar niet uitsluitend, het houden van een sociale afstand van 
1,5 meter, het toepassen van een goede en regelmatige hand- en hoest hygiene, het regelmatig 
reinigen van veelgebruikte oppervlakken, apparatuur en speelgoed en het thuisblijven van 
aanwezigen bij beginnende symptomen van luchtwegklachten zoals hoesten en niezen en/of 
verhoging of koorts. 

In aanvulling op voorgaande algemene toelichting over de voorwaarden waaronder onder 
meer sportaccommodaties open mogen zijn, geldt dat bij toernooien, zoals bijvoorbeeld 
competities waarin verschillende teams van Bonaire het tegen elkaar opnemen, aanwezigheid 
van publiek bij trainingen en of (oefen)wedstrijden verboden is. 

Artikel 12 
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 13 
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. 
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• 
Ook personen die een akte van opsporingsbevoegdheid hebben of die behoren tot I 
Minister van Justitie aangewezen categorieen of eenheden, zijn belast met de opsporing van 
strafbare feiten binnen de aan hen toegekende bevoegdheden. 

Artikel 14 
Deze verordening komt in de plaats van de Noodverordening COVID-19 van 13 augustus 2020, 
zoals laatstelijk gewijzigd op 1 september 2020. 

Indien de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn, zal deze verordening zo spoedig mogelijk 
warden ingetrokken. 
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