
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2022 

AB 2022, no. 08 

Regeling van de Ministers van Toerisme, Economische 

Zaken, Verkeer en Telecommunicatie en van 

Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van de 

11de februari 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 COVID-19 besmettingen in de afgelopen 
twee weken met 68% is afgenomen,; 

- dat de ziekenhuisopnames over de hiervoor genoemde periode van 
twee weken gemiddeld op zeven (7) is uitgekomen, waarbij op 9 
februari 2022 nog maar vier (4) ziekenhuisbedden door COVID-19 
patienten bezet zijn; 

- dat de minister van VSA een gefaseerde wijziging van de 
sluitingstijden voorstond welke is gekoppeld aan de 
bezettingsgraad van de ziekenhuisbedden, te weten: 

o Fase 1: bezetting van 4-7 ziekenhuisbedden, sluitingstijden 
wijzigen naar 01:00 uur; 

o Fase 2: bezetting van 8 of meer, sluitingstijden wijzigen 
naar 11:00 uur; 

- dat de huidige wereldwijde trends laten zien dat landen over de 
hele wereld voorbereidingen treffen of zijn gestart met de 
overgang van COVID-19 van een pandemie naar een endemische 

fase; 
- dat Sint Maarten hiervan de voorloper is en al langer geen 

algemene lockdown heeft ingesteld, maar de economie heeft 
opengehouden; 

- dat werd mede ingegeven door het feit dat de economie van Sint 
Maarten voor het grootste deel afhankelijk is van het toerisme en 

de internationale reiziger derhalve zoveel mogelijk moet worden 
gestimuleerd om Sint Maarten als vakantiebestemming te kiezen 
en blijven kiezen; 

- dat dit in lijn ligt met de recente afschaffing van de avondklok aan 
de Franse kant. Er dient zoveel mogelijk te worden getracht dat 
aan beide zijden van het eiland dezelfde voorwaarden gelden om 

het de toerist zo makkelijk mogelijk te maken; 

- dat de nodige voorzorg van social distancing en het dragen van 
een mondmasker nog steeds van kracht zal zijn;  
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- dat in het belang van een goede balans tussen de publieke 

gezondheid en economische activiteit op grond van bovenstaande 
punten is voorgesteld om over te gaan tot aanpassing van de 
sluitingstijden van publiek toegankelijke lokaliteiten naar 1.00 uur 
‘s nachts; 

 
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 11.00 uur ‘s avonds en 6.00 uur ’s 

ochtends” vervangen door: 1.00 en 6.00 uur. 
 
 

Artikel II 
 

Dat deze ministeriële regeling, gezien het spoedeisend belang als bedoeld 
in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling in werking treedt op de dag 
van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin deze wordt geplaatst.  

 

 

 

 
 
De elfde februari 2022 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie  

 
De Minister van Volksgezondheid,  
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

 

 

 
 

                               Uitgegeven de elfde februari 2022 
                               De Minister van Algemene Zaken 
                               Namens deze, 

                               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING 
 

In de laatste twee weken is het aantal gemelde COVID-19 besmettingen, 
op grond van de Omnicron-variant, redelijk afgevlakt in vergelijking met 

de snelle stijging in december van vorig jaar, waarbij het aantal gemelde 
gevallen op 10 januari 2022 op 1,544 kwam te staan. Momenteel, 10 
februari, staat het aantal gemelde gevallen op 280. Het aantal bezette 
ziekenhuisbedden is ten opzichte van de stijging van besmettingen redelijk 
beperkt gebleven, waarbij de afgelopen 14 dagen de ziekenhuisopname 
van 10 COVID-19 patienten op 28 januari naar vier (4) patienten op 10 
februari 2022 is gezakt.  

Gemiddeld zijn er over de afgelopen 14 dagen zeven (7) ziekenhuisbedden 
als gevolg van COVID-19 besmettingen bezet geweest.  

 
Op 28 december 2021 werd door de minister van VSA in het belang van 
het creëren van een balans met betrekking tot de openbare veiligheid en 
de economische activiteit/werkgelegenheid van Sint Maarten, een 

handelswijze ingevoerd, waarbij er twee fases zijn met daarbij behorende 
sluitingstijden.  
Fase 1 houdt in dat bij een bezettingsgraad tussen de vier (4) en zeven (7) 
ziekenhuisbedden door COVID-19 patienten, een sluitingstijd van 1.00 uur 
‘s nachts wordt gehanteerd, waarbij een verlaging van het aantal opnames 
onder de vier (4) voor een periode van twee weken kan leiden tot een 
herziening van de sluitingstijd.  

Fase 2 houdt in dat de sluitingstijd teruggeschaald wordt naar 23.00 uur, 
indien er acht (8) of meer ziekenhuisopnames van COVID-19 patienten 
zijn. Pas bij een aantal van minder dan acht (8) ziekenhuis-opnames over 
een periode van twee weken, kan de sluitingstijd worden aangepast naar 

fase 1.  
 
Gezien de aanzienlijke afname van het aantal besmette gevallen in de 

laatste twee weken met 68% en ter bevordering van de economie, wordt 
de huidige fase 2 teruggebracht naar fase 1. De openingstijden worden 
daarbij vastgesteld op 1.00 uur. Dit is in lijn met de openingstijden aan de 
Franse kant, waar de avondklok op 1.00 uur is ingesteld. Voor de 
economie is het van belang om de openingstijden op beide zijden van het 
eiland gelijk te houden.  

   
Daarnaast wordt tevens de huidige wereldwijde trend nauwlettend in de 
gaten gehouden door het ministerie, welke trend laat zien dat landen over 
de hele wereld voorbereidingen overwegen of hebben gestart om over te 
gaan van de pandemische naar de endemische fase. 
 

Sint Maarten heeft dit al langer voorgestaan omdat toerisme, de grootste 

peiler van onze economie is. Er is niet gekozen voor een totale lockdown, 
maar voor een balans tussen de volksgezondheid en de economie, waarbij 
er alleen een gefaseerde wijze van sluitingstijden is, zie visie van de 
minister van VSA hierboven. 
 
De maatregelen met betrekking tot de nodige voorzorg van social 
distancing en het dragen van een mondmasker blijven onverwijld van 

kracht.  
 
De verlegging van de openingstijden naar 1.00 uur geeft het nodige 
momentum voor het ministerie om het plan van aanpak te peilen voor een 
duidelijke terugkeer naar de normaliteit. 
 

 

 
 



AB 2022, no. 08 
 

4 

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 

 

                                    

                         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


