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Landsbesluit Verlenging uitzonderingstoestand van 21 
september 2017 voor het gehele grondgebied van het Land 
Sint Maarten.  

 
 

 

IN NAAM VAN DE KONING! 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

- dat orkaan Irma met een categorie 5 Sint Maarten heeft gepasseerd; 

- dat de gevolgen catastrophisch waren voor Sint Maarten; 

- dat daarna de orkanen José en Maria Sint Maarten hebben gepasseerd; 

- dat voor het handhaven van de openbare orde op en de inwendige 

veiligheid van het eiland passende maatregelen getroffen dienen te 

worden; 

- dat het normale maatschappelijke leven op beheerste wijze 

genormaliseerd dient te worden; 

- dat met het besluit van 8 september 2017, LB-17/0529, een 

uitzonderingstoestand op Sint Maarten is afgekondigd voor de duur 

van twee weken; 

- dat de veiligheidssituatie op Sint Maarten stabiel maar nog steeds 

fragiel is en het derhalve nodig is gebleken de uitzonderingstoestand te 

laten voortduren; 

  

Gelet op: 

- Artikel 112 van de Staatsregeling; 

- de Landsverordening uitzonderingstoestand; 

- het Landsbesluit van 8 september 2017, LB-17/0529; 

 

 
HEEFT BESLOTEN 

 

 
Artikel 1 
 
Om de uitzonderingstoestand voor het gehele grondgebied van het Land 
Sint Maarten, afgekondigd met het Landsbesluit van 8 september 2017, LB 
17-0529, te laten voortduren tot en met 6 oktober 2017. 
 

Artikel 2 
 
Dat gedurende de periode van de uitzonderingtoestand de 

opsporingsambtenaren van Korps Politie Sint Maarten, Landsrecherche, 
Douane en de buitengewone ambtenaren van politie bevoegd zijn de in 
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artikelen 8, 12 en 16 van de Landsverordening uitzonderingstoestand 

genoemde bevoegdheden uit te oefenen. 
 

 
Artikel 3 

 

Dat het aan een ieder geboden is zich te gedragen als bedoel in artikel 11 

van de Landsverordening uitzonderingstoestand.  

 

Artikel 4 

 

Dat de Minister van Telecommunicatie bevoegd is bindende aanwijzingen 

en opdrachten te geven als bedoeld in artikel 14 van de Landsverordening 

uitzonderingstoestand.  

 

Artikel 5 

 

Dat de Minister van Justitie, dan wel de door hem aangewezen 

opsporingsambtenaren, bevoegd is te handelen conform artikel 15 van de 

Landsverordening uitzonderingstoestand. 

 

Artikel  6 

 

Dit landsbesluit treedt terstond in werking en wordt afgekondigd in het 

Afkondigingsblad en via radio. 

 

 

 

 

        Gegeven te Philipsburg, de eenentwintigste september 2017 

        De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

De eenentwintigste september 2017 

De Minister van Algemene Zaken 

 

 

 

Uitgegeven de zesentwintigste september 2017         

De Minister van Algemene Zaken 

Namens deze,  

Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


