
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2020 

AB 2020, no. 15 

Regeling van de Minister van Justitie van 29 maart 2020, 

houdende voorschriften als bedoeld in artikel 1 van de 

Algemene Politiekeur ter handhaving van het social 

distancing-beleid van de regering ter voorkoming van de 

verdere verspreiding van het coronavirus (Tijdelijke 

regeling maatregelen openbare orde COVID‐19)   
 

 
 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

 

 

In overweging genomen hebbende:  

 

 dat de Wereld Gezondheidsorganisatie heeft verklaard dat er een 

pandemie is ontstaan als gevolg van het zogenoemde coronavirus (COVID-

19) en de landen heeft opgeroepen urgente en ingrijpende maatregelen te 

nemen ter voorkoming van de verdere groei van deze pandemie; 

 dat ten gevolge van 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; 

 dat er dringend maatregelen dienen te worden genomen om de verdere 

verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan in het kader van de 

bescherming van de openbare gezondheid en om te vermijden dat de 

gezondheidszorg onder zodanig zware druk komt te staan, dat de 

algemene zorgverlening alsook de openbare orde, veiligheid en rust 

volledig in het gedrang komen; 

 dat het Land reeds een aantal ‘social distancing’ maatregelen heeft 

geïntroduceerd en afgekondigd ter voorkoming dan wel beperking van de 

spreiding van het coronavirus onder diens bevolking, welke maatregelen 

ter vrijwaring van de openbare gezondheid en gezien het acuut gevaar 

van verdere verspreiding van het COVID-l9 (corona)virus de meest 

geëigende en noodzakelijke zijn, na afweging van alle in het geding zijnde 

belangen; 

dat in verband met het voorgaande het is aangewezen dat strikt wordt 

toegezien op de naleving van deze maatregelen; 

dat uit evaluatie door het Korps Politie Sint Maarten blijkt, dat in het 

bijzonder in de avonduren in strijd met de door het Land afgekondigde 

‘social distancing’ maatregelen wordt gehandeld;   

dat onmiskenbaar sprake is van buitengewone omstandigheden als 

bedoeld in artikel 1 van de Algemene Politiekeur, ingevolge welk artikel de 

Minister van Justitie voorschriften in het belang van de openbare orde, rust 

of veiligheid kan stellen waaraan een ieder zich dient te  onderwerpen;  
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Gelet op artikel 1 van de Algemene Politiekeur;  

 

 
BESLUIT: 

 
 

Artikel 1  
 
1. Een ieder wordt opgedragen de ‘social distancing’-maatregelen, 

neergelegd in de Regeling opening en sluitingstijden dienstverlenende 
bedrijven ter bestrijding van het coronavirus, met de daarbij 
behorende bijlage, stipt op te volgen en na te leven.  
 

Artikel 2  
 

1. Gedurende de periode dat de ‘social distancing’-maatregelen, bedoeld 

in artikel 1, van kracht zijn, worden geen vergunningen krachtens de 
Algemene Politiekeur verleend om: 
a. op de openbare weg optochten te houden, te leiden of te 

organiseren; 
b. openbare vermakelijkheden te geven of voor het publiek 

toegankelijke bijeenkomsten tot ontspanning of vermaak te 

houden.  
2. De reeds verleende vergunningen voor evenementen als bedoeld in het 

eerste lid dienen geacht niet te zijn verleend. 
 

Artikel 3  
 
1. Ter bescherming van de gezondheid is het verboden om op een 

openbare plaats als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de 

Landsverordening openbare manifestaties een samenkomst tot het 
belijden van godsdienst of levensovertuiging, of een vergadering of 
betoging te houden.  

2. Een ieder die gebruik maakt van een openbare plaats is gehouden op 
tenminste ander half tot twee meter afstand te blijven van andere 
personen in zijn nabijheid. 

 
Artikel 4  

 
1. Het is verboden gebruik te maken van de openbare weg tussen 20:00 

uur en 06:00 uur lokale tijd. 
2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor: 

a. de Gouverneur en de Ministers, inclusief hun 

beveiligingsfunctionarissen en chauffeurs; 

b. de Statenleden; 
c. personen die werkzaam zijn voor een onderneming of organisatie 

die één van de in bijlage bij deze regeling genoemde essentiële 
functies of processen vervult, voor zover zij in het kader van de 
uitoefening van hun functie buiten woning of verblijfsgelegenheden 

dienen te begeven of te bevinden en de uitoefening van de functie 
of de uitvoering van het proces geen uitstel duldt; 

d. personen die zich vanwege een aantoonbaar urgente reden die 
geen uitstel duldt naar of van een medische zorginstelling of een 
apotheek met avond‐ en nachtdienst begeven; 

e. personen die belast zijn met de zorg van een bejaard familielid en 
van en naar dit familielid moeten bewegen voor een urgente reden 

die geen uitstel duldt. 
 

3. De personen, bedoeld in het tweede lid dienen zich op de openbare 

weg te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De personen 
bedoeld in het tweede lid, onder c, hebben tevens een brief van de 
werkgever bij zich waaruit blijkt dat zij zich voor het uitvoeren van 
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werkzaamheden op de openbare weg moeten bewegen voor een reden 

dat geen uitstel duldt. 
4. Personen mogen zich gedurende de dag tussen 6:00 en 20:00 uur niet 

op de openbare weg begeven zonder in bezit te zijn van een personal 
travel waiver, een certificaat van uitzondering danwel een geldige 

emergency pass. 
5. Indien noodzakelijk kan de Minister van Algemene Zaken vitale 

functies of vitale processen aanwijzen waarop het bepaalde in het 
tweede lid, onderdeel c van overeenkomstige toepassing is. 

 
Artikel 5  

 

Deze ministeriele regeling treedt in werking met ingang van 30 maart 
2020.  
 

 

 
 
 
De negenentwintigste maart 2020 

De Minister van  
 

 
 

                               Uitgegeven de dertigste maart 2020 
                               De Minister van Algemene Zaken 
                               Namens deze, 
                               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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BIJLAGE  bij de Tijdelijke regeling maatregelen openbare orde 
COVID‐19) 

 
ESSENTIËLE FUNCTIES EN PROCESSEN: 
 
1. Essentiële zorg en dienstdoende apotheek; 

2. Begrafenisondernemingen in het kader van ophalen van lijken; 
3. Politie en andere diensten belast met handhaving van de openbare 

orde en 
4. opsporing; 
5. Defensie; 
6. Openbaar ministerie; 

7. Piketdiensten algemeen; 
8. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen; 
9. Particuliere beveiligings‐ en bewakingsbedrijven; 

10. Luchthaven, luchtverkeersleiding en luchtvaartveiligheid; 

11. Meteorologische dienst; 
12. Havens, loodsdiensten, havenveiligheidsinspectie en 

havenstaatcontrole; 

13. Productie, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde 
producten); 

14. Productie en distributie van water en elektriciteit; 
15. Media en telecommunicatie; 
16. Piketdiensten bij Radiocommunicatie, Internet en datadiensten; 
17. Schoonmaakbedrijven met buitengewone werktijden ten behoeve van 

vitale functies; 

18. Piketdiensten banken en andere noodzakelijke financieel 
administratieve dienstverlening; 

19. Continuïteit hulpverleningsdiensten: 
a. Meldkamerprocessen; 

b. Brandweerzorg; 
c. Ambulancezorg; 
d. Crisisbeheersing en rampenbestrijding. 

20. Bedrijven opgenomen in de bijlage behorende bij de Regeling opening 
en sluitingstijden dienstverlenende bedrijven ter bestrijding van het 
coronavirus. 
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                                                                                                 Form: A 

 

PROFESSIONAL TRAVEL PROOF 

 

I, the undersigned: _________ ,(job title)_____________  

certify that the journeys of the following person between his/her home and 
his/her place of professional activity, may not be deferred and is essential 
in the execution of their professional activities, which cannot be organized 

as working from home (within the meaning of Article 4 of the Ministerial 
Regulation issued on 30 March 2020 as part of the fight against the spread 
of the Covid-19 virus): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name and stamp of the employer:  

Duration1: _____________  

(Date): ____/____/2020 

 

                       

                         

 
 
 

 
 

 

                                                 
1 Duration may not exceed a week. 

Surname: 

First name: 

Date of birth: 

Home address: 

Nature of the professional work: 

Location of the professional work taking place:  

Travel route: 

Form of travel: 
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Form: B 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PERSONAL TRAVEL WAIVER 
 

In accordance with Article 4 of the Ministerial Regulation issued on 30 
March 2020 relating to movements in the context of the fight against the 
spread of the Covid-19 virus: 
 

I, the undersigned 
 

Mrs/Mr:………………………………………………………………………. 
Born on:……………………………………………………………………… 
Address:……………………………………………………………………... 
 
 
certify that my movement is related to the following reason:                       
 

󠄙   trips to make essential purchases; 
  
󠄙   trips for health reasons; 
 
󠄙   trips for essential family reasons, to assist vulnerable people or for  

      childcare; 
 

󠄙   short trips, close to home, for individual physical activity, excluding                  
      collective sports, and for the needs of domestic animals. 
 
 
Location:                                         Signature: 
                                             Date: 

                                                          Time: 
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Form: C 

 

     
 
 
 
 

CERTIFICATE OF EXCEPTION 

ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE 

 

Pursuant to article 4 of the Article 4 of the Ministerial Regulation issued on 

30 March 2020 prescribing rules necessary in the fight against the spread 

of the Covid-19 virus/ En application de l’article 4 du decret du 30 mars 

2020 prescrivant les mesures generales necessaires pour faire face a 

l’epidemie de Covid19 dans le cadre de l’etat d’urgence sanitaire  

 

I hereby sign / Je soussigné(e), 

 

Mrs/M. / Mme/M.:  

Date of birth/ Né(e) le:  

Current home address / Demeurant:  

 

Confirming that my travel matches one of the following reasons2 (check 

which apply)/ certifie que mon déplacement est lié au motif suivant 

(cocher la case) autorisé par l’article 3 du décret du 23 mars 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 

de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire:  

 

[  ]    Travel between my home and place of work when working remotely 

is not possible/ Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de 

l’activité professionnelle si le télétravail n’est pas possible. 

 

[  ]   Travel for urgent medical reasons with supporting documents/ 

Déplacements pour motifs médicaux urgents avec justificatifs. 

 

 

District / Fait à:  

Date/ Le:  

Time / à:  

(Mandatory day and time of your travel/ Date et heure de début de sortie 

à mentionner obligatoirement) 

 

Signature:  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Anyone wanting to benefit from one of these exceptions above must carry a proof 

or supporting document. /Les personnes souhaitant beneficier de l'une de ces 

exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs deplacements hors de leur 

domicile, d'un document leur permettant de justifier que le deplacement considere 

entre dans le champ de l'une de ces exceptions 


