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AB 2021, no. 66 

Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie en van de Minister van 

Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van 15 

oktober 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 de laatste twee maanden 

aanzienlijk is gedaald van 350 gevallen naar 81 gevallen, met een 

constante lage bezettingsgraad van ziekenhuisbedden op grond 

van een Covid-19 besmetting van 22 naar 6; 

- dat het wenselijk en mogelijk wordt geacht om in het belang der 

bedrijvigheid en de economie van Sint Maarten de sluitingstijden van 

publiek toegankelijke lokaliteiten te verlengen naar 1:00 uur; 

 

Gelet op: 

- Artikel 2 van de Regeling maatregelen economisch verkeer COVID-

19; 

- Artikel 7 Landsverordening Winkelsluiting. 

 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

 

Artikel I 

Artikel 2 van de Regeling maatregelen economisch verkeer wordt als volgt 

gewijzigd: 
 

1. In het eerste lid wordt “tussen 23.00 en 6:00” vervangen door : 

tussen 1.00 en 6.00 uur. 
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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 

16 oktober 2021.  

 

Deze regeling zal worden gepubliceerd in het Afkondigingsblad.  

 

 
 
 

De vijftiende oktober 2021 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

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

 

 
 

                               Uitgegeven de vijftiende oktober 2021 
                               De Minister van Algemene Zaken 
                               Namens deze, 
                               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING 

 
In de laatste twee maanden is het aantal gemelde besmettingen aanzienlijk 

gedaald. Het aantal gemelde gevallen is van 350 naar 81 gegaan. Het aantal 

bezette ziekenhuisbedden is eveneens gedaald van 22 naar 6 bedden en 

deze lage bezettingsgraad houdt momenteel aan.  

Ter beheersing van het aantal besmettingen en ter voorkoming van een 

verdere toename wordt er nog steeds een beperkte openingstijd gebruikt, 

echter in het belang van de bedrijvigheid en de economie van Sint Maarten 

wordt het het wenselijk en mogelijk geacht de sluitingstijden te verlengen 

naar 1.00 uur.  

 

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie 

De Minister van Volksgezondheid,  
Sociale Ontwikkeling en Arbeid                           

                    


