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AB 2020, no. 20 

Regeling van de Minister-President van 16 april 2020, tot 

wijziging van het landsbesluit uitzonderingstoestand van 04 

april 2020, no.2020/ 0314 voor het gehele gebied van het 

land Sint Maarten in verband met de mogelijkheid aan het 

publiek om levensmiddelen te kunnen aanschaffen  
 

 
 

In overweging genomen hebbende: 

 
    dat op voordracht van de Minister-President bij landsbesluit 
uitzonderingstoestand van 04 april 2020, no.2020/ 0314 voor het gehele 
gebied van het land Sint Maarten, de uitzonderingstoestand is uitgeroepen 
voor de duur van twee weken, zulks ter voorkoming van de verdere groei 

van de infectieziekte COVID-19; 
 

   dat gedurende de twee weken het aan een ieder geboden is 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 gedurende bedoelde periode;  

 
   dat na de evaluatie door de Emergency Operating Center op 13 april 
2020 is geconcludeerd dat het wenselijk is de mogelijkheid te creëren voor 
het doen van inkopen van voedsel en andere essentiële benodigdheden ter 
voorziening van de basisbehoeften; 
 
  dat de Minister-President op grond van artikel 2, derde lid, van het 

landsbesluit uitzonderingstoestand van 04 april 2020, de uren als bedoeld 
in het eerste lid van dat artikel en de bijlage als bedoeld in het tweede lid, 
onder c, bij ministeriële regeling kan wijzigen;  

 
Gelet op artikel 2, derde lid, van het Landsbesluit uitzonderingstoestand 
van 04 april 2020, no. 2020/ 0314 voor het gehele gebied van het land 

Sint Maarten; 
 

Besluit: 
 
Artikel I 
 
Het Landsbesluit uitzonderingstoestand van 04 april 2020, no. 2020/ 0314 

voor het gehele gebied van het land Sint Maarten wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
 
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

 
Onder vernummering van het tweede tot en met derde lid tot derde tot en 

met vierde lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende: 
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2. Op donderdag 16 april en vrijdag 17 april 2020 is het toegestaan 
dat het publiek vanaf 7:30 uur in de ochtend tot en met 8 uur 
s’avonds, indien strikt noodzakelijk zich op de openbare weg te 
begeven ten einde inkopen te doen van voedsel en andere 

essentiële benodigdheden ter voorziening van de primaire 
basisbehoeften. Op genoemde dagen en uren mogen supermarkten 
en bakkerijen, banken, benzinestations, uitvaartdiensten en 
apotheken open zijn voor het publiek.  

 
 
 

Artikel II 
 
De bijlage bij bedoelde landsbesluit wordt als volgt gewijzigd: 
 

Punt 2 komt als volgt te luiden: 
 

 Pharmacies (from 8:00 am to 6:00 pm on Thursday, April 16, and Friday, 
April 17, 2020) 
 
Na punt 11, onderdeel i, wordt toegevoegd: 
 
On Thursday, April 16, and Friday, April 17, 2020, the general public is 
permitted to make use of the public road from 7:30 am to 8 pm in order to 

purchase food and other essential goods necessary for their basic needs.  
 
On those days, grocery stores, bakeries, banks and gas stations may be 
open to the public between 8:00 am and 6:00 pm.  
 
Deliveries of food and other essential goods will be allowed. 

 

Funeral services may be conducted, and funeral home services may be 
provided with the understanding that no more than 20 persons are allowed 
to participate and taking the conditions in article 9 on social distancing into 
account. 
 
 

Artikel III 
 
Deze regeling treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als bedoeld in 
artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking op de dag van de 
ondertekening hiervan en wordt bekendgemaakt in het Afkondigingsblad 
en beschikbare lokale media. 
 

 
 
 
De zestiende april 2020 
De Minister van Algemene Zaken 

 

 
 

                               Uitgegeven de zestiende april 2020  

                               De Minister van Algemene Zaken 
                               Namens deze, 
                               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 

 

                


