
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2020 

AB 2020, no. 19 

Landsbesluit uitzonderingstoestand van 04 april 2020, no. 

2020/ 0314 voor het gehele gebied van het land Sint Maarten 
 

 

IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

  

In overweging genomen hebbende: 

 

  dat de Wereld Gezondheidsorganisatie op 11 maart 2020 heeft 

vastgesteld dat er een pandemie is ontstaan ten gevolge van een nieuw 

subtype human influenzavirus, genaamd COVID 19/SARS-cOv-2, en 

daarbij aangeraden dat landen urgente en ingrijpende maatregelen nemen 

ter voorkoming van de verdere groei van deze pandemie; 

  dat deze infectieziekte inmiddels in een groot aantal landen is 

geconstateerd en steeds meer mensen hiermee besmet raken, terwijl veel 

mensen ten gevolge hiervan al zijn overleden en nog steeds overlijden, 

met alle ernstige gevolgen voor die landen; 

   dat wereldwijd vergaande maatregelen worden genomen om de groei 

van deze infectieziekte zoveel mogelijk te bestrijden en te beperken; 

  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, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten 

en organisaties van verschillende disciplines is vereist;  

   dat Sint Maarten al maatregelen heeft genomen ter beperking van de 

binnenkomst van personen afkomstig uit landen, waarin deze infectieziekte 

zich op grote schaal heeft gemanifesteerd en ernstige gevolgen heeft 

gehad;   

   dat de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie de Regeling opening en sluitingstijden dienstverlenende 

bedrijven ter bestrijding van het coronavirus op 23 maart  2020 heeft 

vastgesteld en heeft gewijzigd op 30 maart 2020 en 2 april 2020, waarin is 

bepaald welke essentiële bedrijven open mogen blijven en welke niet-

essentiële moeten sluiten in het kader van de bestrijding en beperking van 

de coronavirus; 

   dat de Minister van Justitie op 29 maart 2020 de Tijdelijke regeling 

maatregelen openbare orde COVID-19 heeft vastgesteld, houdende 

voorschriften als bedoeld in artikel 1 van de Algemene Politiekeur ter 

handhaving van het social distancing-beleid van de regering ter 

voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus;      

   dat het thans is gebleken dat er verdergaande maatregelen nodig zijn 

om het coronavirus nog meer te kunnen bestrijden in Sint Maarten;   
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   dat wegens deze buitengewone omstandigheden het noodzakelijk is 

voornoemde Ministeriële regelingen van de Minister van Toerisme, 

Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie en de Minister van 

Justitie in te trekken en de uitzonderingstoestand af te kondigen ter 

handhaving van de uitwendige of inwendige veiligheid; 

   

 

Gelet op:  

- artikel 112 van de Staatsregeling; 

- artikelen 1, 6, 8, 11, 12, 14, 15 en 16 van de Landsverordening 

uitzonderingstoestand;  

 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

Op voordracht van de Minister-President wordt ter handhaving van de 

uitwendige of inwendige veiligheid de uitzonderingstoestand afgekondigd 

voor het gehele grondgebied van het land Sint Maarten voor een periode 

van twee weken beginnende op de dag na de ondertekening van dit 

landsbesluit, met een mogelijke verlenging indien nodig. 

 

Artikel 2 

1. Het is aan een ieder geboden zich te gedragen als bedoeld in artikel 11 

van de Landsverordening uitzonderingstoestand, in het bijzonder om zich 

niet op de openbare weg te begeven of zich aan de openbare weg op te 

houden gedurende de 24 uren van de dag voor de periode genoemd in 

artikel 1 

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 1 bij dit besluit 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 

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 Minister-President kan de uren als bedoeld in het eerste lid en de 

bijlage als bedoeld in het tweede lid, onder c, bij ministeriële regeling 

wijzigen. 

 

Artikel 3 

1. Gedurende de periode dat de uitzonderingstoestand, bedoeld in artikel 

1, van kracht is, 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.  
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2. De reeds verleende vergunningen voor evenementen als bedoeld in het 

eerste lid dienen geacht niet te zijn verleend.  

 

 

Artikel 4 

1. Het is aan een ieder verboden, individueel of in gemeenschap met 

anderen, buiten gebouwen en besloten plaatsen, een godsdienst of 

levensovertuiging te belijden.  

2. Een ieder die gebruik maakt van een openbare plaats is gehouden op 

tenminste anderhalf tot twee meter afstand te blijven van andere personen 

in zijn nabijheid.  

 

Artikel 5 

1.Gedurende de periode van de uitzonderingstoestand zijn de 

opsporingsambtenaren van het Korps Politie Sint Maarten, de 

Landsrecherche, de Douane en de buitengewone ambtenaren van politie 

bevoegd de in artikelen 8, 12, 15 en 16 van de Landsverordening 

uitzonderingstoestand genoemde bevoegdheden uit te oefenen. 

2. Deze bevoegdheden houden in ieder geval in: 

a. het verlangen van inlichtingen en het vorderen van inzage van 

bescheiden van een ieder; 

b. de toegang tot elke plaats en de bevoegdheid aldaar onderzoek of 

huiszoeking te verrichten; 

c. de bevoegdheid alle voorwerpen, waarvan ernstig vermoeden bestaat 

dat zij zullen dienen tot het in gevaar brengen van de uitwendige of 

inwendige veiligheid. 

 

Artikel 6 

De Minister van Justitie, dan wel de door hem aangewezen 

opsporingsambtenaren, is bevoegd roerende en onroerende zaken te 

gebruiken, dan wel in gebruik te vorderen, onder zo spoedig mogelijke 

verstrekking van een schriftelijk bewijsstuk, zoals bepaald in artikel 15 van 

de Landsverordening uitzonderingstoestand.  

 

Artikel 7 

1. De personen die geen gevolg geven aan instructies, aanwijzingen 

of opdrachten gegeven door het bevoegd gezag ter uitvoering van 

dit landsbesluit, kunnen door of namens de Minister van Justitie, 

naar een daartoe aangewezen plaats worden gebracht en tijdelijk 

worden opgehouden. 

2. De beslissing tot het ophouden van personen wordt op schrift 

gesteld en bevat het voorschrift dat niet is nageleefd en de 

omstandigheden waaronder dit is geschied. 

3. De bevoegdheid tot het ophouden van personen wordt enkel 

toegepast indien noodzakelijk ter voorkoming van voortzetting of 

herhaling van de niet-naleving en de naleving redelijkerwijs niet op 

andere geschikte wijze kan worden verzekerd. 

 

Artikel 8 

In dit besluit wordt verstaan onder:  

a. Dienstverleners: al degenen als bedoeld in artikel 9, eerste lid.  

b. Essentiele dienstverleners: dienstverleners die in de omstandigheden 

van COVID-19 noodzakelijk zijn om de samenleving draaiende te houden.  
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c. Niet-essentiële dienstverleners: dienstverleners die het grootste risico 

vormen in het vermogen van het Land om de verspreiding van COVID-19 

te kunnen beheersen.  

d. Diensten aanbieden: het aanbieden of verkopen van diensten of 

producten door dienstverleners.  

 

 

Artikel 9 

1. Het is bedrijven, organisaties of personen verboden om open te gaan of 

hun diensten aan te bieden. 

2. Bedrijven, organisaties of personen die in bijlage 1 bij dit besluit zijn 

genoemd, zijn verboden om open te gaan of hun diensten aan te bieden in 

strijd met de voor hun geldende voorwaarden.  

3. Bedrijven, organisaties of personen die diensten mogen blijven 

aanbieden moeten daarbij een sociale afstand van 1,5 tot 2 meter tussen 

de in hun bedrijf of verkoop- of dienstverleningsplaats aanwezige personen 

in acht nemen en bevorderen.  

 

Artikel 10 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Transport en 

Telecommunicatie is bevoegd bindende aanwijzingen en opdrachten te 

geven als bedoeld in artikel 14 van de Landsverordening 

uitzonderingstoestand.  

 

Artikel 11 

De Regeling opening en sluitingstijden dienstverlenende bedrijven ter 

bestrijding van het coronavirus van 18 maart 2020 en de Tijdelijke 

regeling maatregelen openbare orde COVID-19 heeft vastgesteld, 

houdende voorschriften als bedoeld in artikel 1 van de Algemene 

Politiekeur ter handhaving van het social distancing-beleid van de regering 

ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus van 29 

maart 2020 worden ingetrokken. 

 

Artikel 12 

Dit landsbesluit treedt in werking de dag na de ondertekening hiervan en 

wordt afgekondigd in het Afkondigingsblad en bekend gemaakt in 

beschikbare lokale media. 

 

 

 

 

                Gegeven te Philipsburg, de vierde april 2020 

                De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

De vierde april 2020 

De Minister van Algemene Zaken 

 

 
 
 
 

                Uitgegeven de vierde april 2020 

                De Minister van Algemene Zaken  

                Namens deze, 
                Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 



AB 2020, no. 19 

 
5 

BIJLAGE 1 

 
Mandatory Business Closures as per National Decree State of 
Emergency 2020/605 effective April 5, 2020: 
 

All businesses are to remain closed to the public, with the exception of: 
1. Medical Emergency & Paramedic Services (EMS) 

 
2. Pharmacies ( based on regular schedule for Sundays and holidays) 

 
3. Hotels, guesthouses, yachting agents and marinas, which still 

have guests requiring service. 

 
4. Security companies, which must continue to provide security 

services to businesses.  
 

5. Media outlets 
 

6. Garbage collection services 
 

7. Essential Government Services for emergencies only. 
 

8. Remote Technical customer support services may continue for 
telecommunication (i.e. TELEM, UTS) and utility companies 
(GEBE).  

 
9. Freight services 

Freight services (offloading, on loading and related services) may 
continue at the Airport and Harbor. Deliveries and/or pick-ups are 
allowed for Government Services or one of the Essential Services 

allowed by Government (e.g Medical Institutions, Food Suppliers 
etc.)   

 
10. Shipping & cargo companies, incl. FedEx & DHL, may make 

emergency deliveries only for medical, pharmaceutical products & 
supplies (for Government and/or for Essential services determined 
by Government).  

 

11. The below services must be closed to the public, but remain 
available in cases of emergencies:  

a. Grocery Stores 
b. Bakeries 
c. Hardware stores 
d. Electronic stores 
e. Notaries 

f. Medical Laboratory services 
g. Medical practitioners 
h. Dental Clinics 
i. Veterinary Clinics 

 
12. All Construction projects must cease, with the exception of the 

COVID-related construction at SMMC.  

 
13. The following companies must be closed to the public, but may 

provide services to essential/ emergency services which is 
arranged by the emergency/essential services in advance: 

a. Restaurants 
b. Commercial laundry services 

c. Maintenance & Repair services. This includes all 
maintenance and repair services related to buildings, 

appliances, fixtures, vehicles and vessels. Including, but 
not limited to automotive garages, tire repair services, 
plumbing and electrical services, A/C installation and 
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repair. These services may open for the purpose of the 

aforementioned based solely for Emergency cases. 
d. Only Two Gas stations and Suppliers of fuel (ULG & Diesel) 

are allowed to open namely, Sol Sucker Garden & Bush 
Road Gas Station (i.e. Bunker Point, N.V.) daily from 9 am 

until 5 p.m. to supply vehicles of essential and emergency 
services.  

e. Suppliers of cooking gas are only allowed to provide 
delivery service only for emergency services (including for 
private use). 

 
Essential staff of the businesses mentioned above must be in the 

possession of a valid disaster pass. In absence of a disaster pass, the 
manager of the entity may request a waiver from the Chief of Police, Carl 
John by means of a letter drafted by the business, requesting permission, 
which will be stamped and signed by KPSM.  

 
 

 
 

 

 

 
 


