
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2022 

AB 2022, no. 01 

Regeling van de Ministers van Toerisme, Economische 

Zaken, Verkeer en Telecommunicatie en van 

Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van de 

4de januari 2022, 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 101 gevallen  naar 678 gevallen, met een steiging 
van het aantal gehospitaliseerde patienten van 2 naar 4; 

- dat in de afgelopen week het aantal besmettingen met meer dan 
100% is gestegen; 

- dat een negatieve wijziging in de internationale ranking om naar 
St. Maarten af te reizen moet worden voorkomen;  

- de minister van VSA een gefaseerde wijziging van de 
sluitingstijden voorstaat welke is gekoppeld aan de 
bezettingsgraad van de ziekenhuisbedden: 

 
o Fase 1: bezetting van 4-7 ziekenhuisbedden, sluitingstijden 

wijzigen naar 01:00 
o Fase 2: bezetting van 8 of meer, sluitingstijden wijzigen 

naar 11:00 
 

- Met bereiken van een bezettingsgraad van 4 op 3 janauri 2022, 

Fase 1 is bereikt en derhalve wordt overgegaan tot aanpassing van 
de sluitingstijden van publiek toegankelijke lokaliteiten naar 01.00 
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:  
 

No. 01 
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Artikel 2  
 

1. Het is verboden tussen 01:00 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; 

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 5 janauri 2022. Deze regeling zal worden gepubliceerd in het 

Afkondigingsblad.  

 

 

 

 
 
De vierde januari 2022 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie (Waarnemend) 
 

De Minister van Volksgezondheid,  
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

 

 

 
 

                               Uitgegeven de vierde januari 2022 
                               De Minister van Algemene Zaken 
                               Namens deze, 
                               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING 

 

In de laatste twee weken zijn de aantal gemelde COVID-19 besmettingen 
sterk gestegen als gevolg van de Omnicron variant. Het aantal gemelde 
gevallen steeg van 101 per 24 december 2021 naar 678 gemelde gevallen 

op 3 janauri 2022. Het aantal bezette ziekenhuisbedden is eveneens 
gestegen van 2 naar 4 bedden. Deze stijgende trend houdt momenteel 
aan.  

In het belang van de volksgezondheid en gezien de blijvende stijging van 
de besmettingen zullen de openingstijden geleidelijk aan worden ingeperkt 
en wordt het noodzakelijk geacht de sluitingstijden verder in te perken 
naar 1.00 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 

 

                                    

                         

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


