
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2020 

AB 2020, no. 11 

Regeling van de Minister van Toerisme, Economische 

Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 18 maart 2020                           

in verband met de bestrijding van het coronavirus (Regeling 

opening en sluitingstijden dienstverlenende bedrijven ter 

bestrijding van het coronavirus) 
 

 
 

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, TRANSPORT EN 

TELECOMMUNICATIE, 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

  dat de Wereld Gezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat er een 

pandemie is ontstaan ten gevolge van een nieuw subtype human 

influenzavirus, genaamd COVID 19/SARS-cOv-2; 

  dat deze infectieziekte inmiddels in een groot aantal landen is 

geconstateerd, en ook een geval in Sint Maarten; 

  dat door deze infectieziekte ook in Sint Maarten een ernstige verstoring 

van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven, de gezondheid 

en het welzijn van de ingezetenen van het Land in ernstige mate worden 

bedreigd, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en 

organisaties van verschillende disciplines is vereist;  

   dat ter voorkoming en bestrijding van deze infectieziekte ook in Sint 

Maarten gepaste maatregelen moeten worden genomen; 

    dat het in het kader van het doen sluiten van bedrijven en andere 

organisaties vanwege de bestaande situatie noodzakelijk is vast te stellen 

welke bedrijven en andere organisaties als essentieel voor de 

dienstverlening moeten worden aangemerkt en welke niet;     

 

 

Gelet op 

- artikel 8, derde lid, van de Landsverordening rampenbestrijding; 

- artikel 7 jo. 8, eerste lid, van de Landverordening winkelsluiting; 

- artikel 47, vierde lid, van de Vergunningslandsverordening; 

- artikel 9, eerste lid onderdeel f, van de Landsverordening openbare 

straathandel 

- artikel 14, van de Vestigingsregeling voor bedrijven. 

 
BESLUIT: 

Artikel 1 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. De Minister: de Minister van Toerisme, Economische zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie; 
b. Dienstverleners: al degenen als bedoeld in artikel 2, eerste lid.   
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c. Essentiele dienstverleners: dienstverleners die in de 

omstandigheden van COVID-19 noodzakelijk zijn om de 
samenleving draaiende te houden.  

d. Niet-essentiële dienstverleners: dienstverleners die het grootste 
risico vormen in het vermogen van het Land om de verspreiding 

van COVID-19 te kunnen beheersen. 
e. Diensten aanbieden: het aanbieden of verkopen van diensten of 

producten door dienstverleners.  

 
Artikel 2 
     

1. Het is de bedrijven, organisaties of personen die in de bijlage bij 
deze regeling zijn genoemd, verboden om open te gaan of hun 

diensten aan te bieden in strijd met de voor hun geldende 
voorwaarden.   

2. Bedrijven, organisaties of personen die diensten mogen blijven 
aanbieden moeten daarbij een sociale afstand van 1 a 2 meter 
tussen de in hun bedrijf of verkoop- of dienstverleningsplaats 
aanwezige personen in acht nemen en bevorderen. 

3. De Minister kan te allen tijde de voorgenoemde bijlage bijwerken 
of nadere voorwaarden daaraan verbinden. 

 
 
Artikel 3 
 
De in deze regeling opgenomen maatregelen worden afgestemd op 

vergelijkbare maatregelen en plannen met betrekking tot de veiligheid en 
het indammen van COVID-19, die uitgevoerd worden door de Collectivité 
de Saint Martin. 
 

 
Artikel 4 
 

Deze ministeriële regeling wordt aangehaald als: Regeling opening en 
sluitingstijden dienstverlenende bedrijven ter bestrijding van het 
coronavirus. 
     
 
Artikel 5 

 
Deze regeling treedt, gezien het spoedeisend belang als bedoeld in artikel 
127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met ingang van de eerste 
dag na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin deze wordt 
geplaatst.     
 

 

Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst. 
 

 
 
De achttiende maart 2020  
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie 

 

 
 

                               Uitgegeven de negentiende maart 2020 
                               De Minister van Algemene Zaken 

                               Namens deze, 
                               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving                         



AB 2020, no. 11 
 

3 

TOELICHTING 

 
 

Algemeen deel 

Sinds december 2019 wordt de hele wereld bedreigd met het dodelijke 

coronavirus. Drie maanden verder is het virus verspreid naar ruim 80 
landen en alle continenten behalve Antarctica. Op 11 maart 2020 heeft de 
Wereld Gezondheidsorganisatie vastgesteld dat het virus inmiddels als een 
pandemie geclassificeerd dient te worden. Vele landen, inclusief Sint 
Maarten, hebben dientengevolge maatregelen getroffen in het kader van 
‘containment and prevention’ van het virus.   

Ingevolge de Landsverordening rampenbestrijding wordt onder een ramp 

verstaan: een gebeurtenis waardoor een ernstige verstoring van de 
openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven, de gezondheid en het 
welzijn van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in 
ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad en waarbij een 
gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende 
disciplines is vereist. De minister van Algemene Zaken treedt daarbij als 

opperbevelhebber op bij het bestrijden dan wel het voorkomen van 
rampen. In die hoedanigheid draagt de minister van Algemene Zaken zorg 
voor de nodige coördinatie tussen de ministeries en diensten om de 
veiligheid van de bevolking te waarborgen.  

 
Naast de classificatie van COVID-19 (coronavirus) als een pandemie door 
de Wereld Gezondheidsorganisatie heeft Sint Maarten inmiddels een eerste 

geval van het virus geconstateerd. Aldus dreigt het gevaar van een 

ernstige verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid. In het kader 
hiervan heeft de Minister-President middels de ‘Emergency Operations 
Center’ (EOC) besloten dat het noodzakelijk is om bepaalde bedrijven en 
andere organisaties voor een periode van 2 weken te sluiten dan wel met 
de nodige restricties hun diensten of producten te blijven aanbieden voor 
zover noodzakelijk.    

 
Met deze ministeriële regeling wordt uitvoer gegeven aan de oproep van 
de Minister-President.  

 

Artikelsgewijs  

Artikel 1  

Dit artikel bevat de definities van de in deze ministeriële regeling 
genoemde begrippen. 

Artikel 2 

De bijlage bestaat uit niet-essentiele dienstverleners. Bedrijven die niet in 
deze bijlage zijn vermeld mogen hun diensten blijven aanbieden, maar 
moeten daarbij een sociale afstand van 1 a 2 meter tussen de in hun 
bedrijf aanwezige personen in acht nemen en bevorderen. 

Artikel 3  

Dit artikel onderschrijft de noodzaak van coöperatie met de Franse kant 
van het eiland.  
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Artikel 4 

Dit artikel regelt de citeertitel. 

Artikel 5  

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. Het spoedeisende karakter voor 
onderhavige regelgeving vloeit voort uit de huidige situatie met betrekking 

tot COVID-19 en de preventieve maatregelen die genomen dienen te 
worden om een verdere spreiding van het virus te voorkomen. De 
toepassing van noodwetgeving om de openbare orde te handhaven, in 
geval Sint Maarten getroffen wordt door een gezondheidscrisis als gevolg 
van een uitbraak van COVID-19 op Sint Maarten, nopen tot een beroep op 
artikel 127 van de Staatregeling jo. artikel 17 lid 2 b van de 
Landsverordening Constitutioneel Hof.  

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie 
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Bijlage behorende bij de Regeling opening en sluitingstijden 

dienstverlenende bedrijven ter bestrijding van het coronavirus. 

 
For the purpose of this regulation, non-essential businesses have been 
identified as businesses that present the most risk in the Country’s ability 
to be able to manage the spread of COVID-19. The businesses listed below 

will not be allowed to open during the mentioned period in the 
Regulation. This includes, but is not limited to:  
 
 

Educational Institutes  
(remote/ e-learning & Special arrangements 

are allowed) 

Recreational Activities 

Day Care Centers Casinos (stand-alone and hotel-based) 
 

Early Childhood Development Institutes 
 

Night Clubs & other dance establishments 
 

Schools Adult Entertainment Establishments 
 

Universities  
 

Art galleries and other exhibition halls 

Training facilities 
 

Recreational centers 

Retail of Goods The Cinema 
 

Retail stores (clothing, jewelry and souvenirs) Businesses offering recreational activities, such as 

zip-lining, boat trips, quads etc. 
 

Sales outlets and Shopping centers Gyms and other (indoor and outdoor) sports 
facilities 

Vending stalls at the Philipsburg markets  
 

Museum(s) 

Food & Beverages (no dining-in/ loitering) Hair & Nail Salons 
 

Bars 
 

Barbershops 

Roadside vendors  
(take-out and delivery services are allowed) 

Meetings & Events 

Bakeries  
(take-out and delivery services are allowed) 

Conference facilities 
 

Restaurants incl. those situated at hotels 
(take-out and delivery services are allowed)  

Outdoor establishments that accommodate events 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Non-essential Businesses that are NOT allowed to remain open. 
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General Conditions to the list: 
 
 

1. Food & Beverage Establishments: 

a. Food & beverage suppliers (wholesale and retail) may 
remain open until 8 pm nightly. 

b. Bakeries, Roadside vendors and Restaurants are allowed to 
open, but may only offer take-out and delivery services. No 
dining in or loitering is permitted.    

 
2. Educational Institutes: 

a. Educational Institutes are permitted to offer remote or e-
learning services.  

b. Special arrangements may also be offered, for example in 
connection with exam students, with approval of the 

Ministry of Education. 
 

3. Government Services: 
            Government Services includes all public and judicial services (i.e.               
            the courthouse). 
 

4. Entities that are allowed to remain open, may do so at their own 
discretion.  

 

5. If uncertainty exists about whether or not your business can be 
opened to the public during the mentioned period, please refer to 
the list of non-essential businesses. If your business is not listed 
therein, and does not encourage social gathering, then your 
business is allowed to continue offering services to the community.  

 

6. The Minister reserves the right to amend or update these list as 

often as necessary. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


