
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2021 

AB 2021, no. 23 

Regeling van de Ministers van Toerisme, Economische 

Zaken, Verkeer en Telecommunicatie en van 

Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van 21 mei 

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 het aantal gemelde besmettingen in een korte tijd aanzienlijk 

gestegen is van 15 gevallen op 28 april 2021 naar 49 gevallen op 

18 mei 2021, met daarna een snelle steiging naar 74 gevallen op 

20 mei 2021; 

- dat het van belang is om een eventuele derde golf te voorkomen;  

- dat een negatieve wijziging in de internationale ranking om naar 

St. Maarten af te reizen moet worden voorkomen;  

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

en de economie van Sint Maarten de sluitingstijden van publiek 

toegankelijke lokaliteiten te vervroegen naar 23.00 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 23:00 uur en 6:00 uur voor het publiek 

toegankelijke lokaliteiten open te hebben, waaronder in ieder geval 

moet wordt verstaan: 
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a. bars; 

b. nachtclubs; 

c. discotheken; 

d. restaurants; 

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 met 

ingang van 23 mei 2021. Deze regeling zal worden gepubliceerd in het 

Afkondigingsblad.  

 

 

 

 
 
 

De eenentwintigste mei 2021 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie 
 
De Minister van Volksgezondheid,  
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

 

 
 

                               Uitgegeven de eenentwintigste mei 2021 
                               De Minister van Algemene Zaken 

                               Namens deze, 
                               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING 

 
Op dit moment is het aantal actieve gevallen in een korte tijd aanzienlijk 
gestegen van 15 actieve gevallen op 28 april 2021 naar 49 gevallen op 18 
mei 2021, met daarna een snelle steiging naar 74 actieve gevallen op 20 

mei 2021. Gericht ingrijpen bij een snelle steiging van het aantal actieve 
gevallen is van belang. Ook mede gelet op het voorkomen van een eventuele 
derde golf, is het noodzakelijk om gepaste maatregelen te nemen. 

Daarnaast dient een negatieve wijziging ten aanzien van de internationale 
ranking om naar Sint Maarten af te kunnen reizen, te worden voorkomen.  

Ter beheersing van het aantal besmettingen en ter voorkoming van een 
verdere toename wordt in het belang van de bedrijvigheid en de economie 

van Sint Maarten het wenselijk geacht de sluitingstijden te vervroegen naar 
23.00 uur.  

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                           

                    


