
Geachte Excellentie, 

Aan : 
De Minister-President van Aruba 
De Minister-President van Cura9ao 
De Minister-President van St. Maarten 
De Gezaghebber van Saba 
De Regeringscommissaris van St. Eustatius 

Uw brief van : 
Ons nummer: l.oi.ooo 1.40'3 
Datum: 8 jul i 2020 
Betreft: reisvoorwaarden Bonaire 

Naar aanleiding van de beslissing van Aruba dat met ingang van 10 ju li 2020 haar luchtru im wordt 
opengesteld voor reizigers vanuit landen niet zijnde, Nederland, Du itsland Frankrijk, Belgie, 
Luxemburg, St. Maarten, St. Eustatius, Saba en Cura9ao, informeer ik u als volgt. 

Teneinde de druk op de gezondheidszorg van Bonaire beheersbaar te houden in geval van mogelijke 
gevallen van COVI D-19, heb ik besloten om het hu idige toelatingsbeleid te handhaven ten aanzien van 
de verplichting van het invullen van de gezondheidsverklaring (voor alle binnenkomende reizigers), 
ongeacht de luchthaven van vertrek. 

Bonaire kan het niet verplicht stellen aan een re iziger dat hij/zij een PCR test laat uitvoeren 72 uur voor 
vertrek. lk adviseer daarom sterk aan reizigers naar Bonaire om deze test uit te laten voeren. lk doe 
daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de reiziger, ten behoeve van de eigen 
gezondheid en de volksgezondheid op Bonaire. 

Verder hecht ik eraan om u te informeren dat het huidige in-re isbeleid van Bonaire stelt dat personen 
die tot en met 14 dagen voor aankomst op Bonaire verbleven in zogenaamde hoog-risico landen, niet 
naar Bonaire mogen afreizen. Mochten zij onverhoopt zich toch melden op de luchthaven van Bonaire, 
dan kunnen zij op basis van artikel 2r, lid 1 e WTU BES de toegang tot Bonaire warden geweigerd. Het 
is daarmee de verantwoordelijkheid van de vl iegmaatschappij waarmee zij zijn aangekomen om deze 
reizigers terug te vervoeren naar de vertrekluchthaven. De kosten die hiermee gemoeid zijn , zijn 
daarbij voor rekening van de luchtvaartmaatschappij en/of de re iziger zelf. 

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge"informeerd. 

Hoogachtend, 

De heer E. Rijna 
,/" 


