
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2021 

AB 2021, no. 14 

Regeling van de Ministers van Toerisme, Economische 

Zaken, Verkeer en Telecommunicatie en van 

Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van 17 

maart 2021, tot wijziging van artikel 2 van de Regeling 

maatregelen economisch verkeer COVID-19 
 

 
 

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 

EN 

 

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN 

ARBEID, 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

- dat Sint Maarten per 22 februari 2021 gestart is met het vaccineren. 

Op 12 maart 2021 zijn er in totaal 3,188 personen gevaccineerd;  

- dat het aantal besmettingen enorm gedaald en gestabiliseerd is van 

30 gevallen op 27 februari 2021 naar 14 gevallen op 12 maart 2021; 

- dat het wenselijk wordt geacht om in het belang der bedrijvigheid 

en de economie van Sint Maarten de sluitingstijden van enkele 

publiek toegankelijke lokaliteiten te verruimen naar 04.00 uur.  

 

Gelet op: 

- Artikel 2 van de Regeling maatregelen economisch verkeer COVID-

19 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel I 

 

Artikel 2 behorende bij de Regeling maatregelen economisch verkeer 

COVID-19 komt als volgt te luiden:  

 

 

Artikel 2  

 

1. Het is verboden tussen 04:00 uur en 6:00 uur voor het publiek 

toegankelijke lokaliteiten open te hebben, waaronder in ieder geval 

moet wordt verstaan: 

a. bars; 

b. nachtclubs; 

c. discotheken; 

d. restaurants; 
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e. hotelbars; en,  

f. ruimtes die verhuurd worden voor bijeenkomsten, 

evenementen en feesten.   

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten 

aanzien van: 

a. hotels en logementen, voor zover het hun eigen gasten en 

personeel betreft, en; 

b. terreinen en gebouwen van de luchthaven en van de 

zeehavens;, of 

c. beslissing minister  

3. De minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie kan bij besluit, afwijken van het bepaalde in het 

eerste lid.  

 

 

Artikel II 

 

Deze ministeriële regeling treedt, gezien het spoedeisend belang als 

bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling in werking op de 

dag van ondertekening. Deze regeling zal worden gepubliceerd in het 

Afkondigingsblad.  

 

 

 

 
 
 
De negentiende maart 2021 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie 
 

De Minister van Volksgezondheid,  
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

 

 
 

                               Uitgegeven de tweede april 2021 
                               De Minister van Algemene Zaken 

                               Namens deze, 
                               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

 
 
 



AB 2021, no. 14 
 

3 

TOELICHTING 

 
Als gevolg van een algemene dreiging van COVID-19 waardoor een ernstige 
verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan en de noodzaak om de 
verspreiding van het COVID-19 virus in bedwang te houden is op 7 augustus 

2020 de Regeling maatregen economisch verkeer COVID-19 in werking 
getreden.  

Ter voorkoming van verdere spreiding van het COVID-19 en ter bescherming 
van de volksgezondheid van de burgers, alsook van de zeer beperkte 
opvangcapaciteit van de ziekenhuisinfractstructuur heeft de Minister van 
Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie bij ministerieel 
besluit van 15 augustus 2020, nr. 2020/1057 met ingang van 16 augustus 

tot 1 september 2020 besloten om lokaliteiten die over een koffie-, sociëteit- 
of bierhuisvergunning beschikken of etablissementen die zouden moeten 
beschikken over een koffie-, sociëteit- of bierhuisvergunningen te sluiten. In 
voornoemd besluit is ook besloten om lokaliteiten waarvoor een restaurant 

vergunning is verleend om 22.00 uur te sluiten.  

Bij besluit van 31 augustus 2020, nr. 2020/1112 is de vervaldatum van 1 

september 2020 gewijzigd naar 15 september 2020 en is de sluitingstijd van 
lokaliteiten waarvoor een restaurantvergunning is verleend, gewijzigd van 
22.00 naar 24.00 uur.  

Van rechtswege zijn per 15 september 2020 de sluitingstijden van de 
Regeling maatregelen economisch verkeer COVID-19 komen te gelden.  

De preventieve maatregelen, het volgen van hygiënevoorschriften en het 
dragen 'personal protection equipment' of persoonlijke 

beschermingsuitrusting en het houden van sociale afstand hebben een 
gunstig effect gehad op de tweede golf van de uitbraak en op de verdere 
verspreiding van het COVID-19.  

In het belang van de bedrijvigheid en de economie van Sint Maarten werd 
het per 30 november 2020 wenselijk geacht de sluitingstijden in artikel 2 
van de Regeling maatregelen economisch verkeer COVID-19 te verruimen 
van 0.00 uur naar 02.00 uur. 

Per 22 februari 2021 is Sint Maarten gestart met het vaccineren. Op 12 
maart 2021 zijn er in totaal 3,188 personen gevaccineerd.  

Aangezien het aantal besmettingen enorm gedaald en gestabiliseerd is van 
30 gevallen op 27 februari 2021 naar 14 gevallen op 12 maart 2021 wordt 
het wenselijk geacht om de sluitingstijden te verruimen van 02.00 uur naar 
04.00 uur.  

Deze verruiming van de sluitingstijden is alleen van toepassing op de 
lokaliteiten of vergunninghouders die op basis van hun vergunning reeds tot 
dat tijdstip open kunnen blijven.  

Afhankelijk van de COVID-19 ontwikkelingen kan de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie bij besluit afwijken van 
de sluitingstijden in deze regeling.  

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie 

De Minister van Volksgezondheid,  
Sociale Ontwikkeling en Arbeid                           

                    


