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Landsbesluit van 12 juni 2020, no. 2020/0372, ter opheffing 

van de uitzonderingstoestand afgekondigd bij Landsbesluit 

uitzonderingstoestand van 4 april 2020, no. 2020/0314, voor 

het gehele gebied van het land Sint Maarten, en verlengd bij 

landsbesluiten d.d. 18 april 2020 no. 2020/0316 en d.d. 10 

mei 2020 no. 2020/0324.  
 

 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 

 
In overweging genomen hebbende: 
 

   dat de regering op voordracht van de Minister-President bij landsbesluit 

van 4 april 2020 (no. 2020/0314) de uitzonderingstoestand heeft 

afgekondigd voor het hele gebied van het land Sint Maarten voor een 

periode van twee weken, beginnende op 5 april 2020 en eindigende op 19 

april 2020 ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus 

op het grondgebied van het Land; 

 

  dat na een evaluatie van de verlopen periode van de 

uitzonderingstoestand is komen vast te staan dat, hoewel de overgrote 

meerderheid van de bevolking zich heeft gehouden aan de geboden en 

maatregelen, zoals vervat in het landsbesluit tot afkondiging van de 

uitzonderingstoestand, er nog steeds sprake was van een dreigende 

toestand van het corona-virus op het grondgebied van Sint Maarten; 

   

dat het ter bescherming van de volksgezondheid van belang was de 

uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 zoveel mogelijk te beperken, 

mede gezien de beperkte beschikbare medische faciliteiten op Sint 

Maarten; 

 

  dat de beperking van de bewegingsvrijheid van personen een van de 

meest effectieve methoden is om verdere besmettingen met het 

coronavirus in te dammen, mede gezien de omstandigheid dat besmette 

personen asymptomatisch kunnen zijn maar wel anderen kunnen 

besmetten en de beperkte hoeveelheid aan beschikbare testkits;  

  

 dat het, gelet op het voorgaande, nodig was om de uitzonderingstoestand 

te verlengen;  

 

dat bij landsbesluit van 10 mei 2020 no. 2020/0324, de 

uitzonderingstoestand is verlengd;  
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  dat de regering in fasen van gemiddeld twee weken, het bedrijfsleven 

stap voor stap heeft geleid naar opening van hun bedrijven, met in acht 

neming van de nodige voorzorgsmaatregelen; 

 

dat per 15 juni 2020 de laatste fase zal ingaan, welke inhoudt dat per die 

datum alle bedrijven op het grondgebied van Sint Maarten open mogen; 

 

dat inmiddels  de cijfers van besmetting met het coronavirus  zijn gedaald 

en gestabiliseerd; 

 

dat de huidige omstandigheden naar het oordeel van de regering, het 

toelaten om de uitzonderingtoestand op te heffen.  

 

 

Gelet op  

- het Landsbesluit uitzonderingstoestand van 04 april 2020, no. 

2020/0314, voor het hele gebied van het land Sint Maarten; 

- artikel 112 van de Staatsregeling  

- artikelen 1, 3, 6, 8, 11, 12, 14, 15 en 16 van de Landverordening 

uitzonderingstoestand 

 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

 
Artikel 1 
Op voordracht van de Minister-President wordt de uitzonderingstoestand 

ter handhaving van de uitwendige of inwendige veiligheid, zoals 

afgekondigd bij landsbesluit d.d. 4 april 2020 (no. 2020/0314) en verlengd 
bij landsbesluiten d.d. 18 april 2020 (no. 2020/0316) en d.d. 10 mei 2020 
(no. 2020/0324), middels dit landsbesluit, per 15 juni 2020, opgeheven.  
 
Artikel 2 
Dit landsbesluit treedt in werking de dag na de ondertekening hiervan en 

wordt afgekondigd in het Afkondigingsblad en bekend gemaakt in 
beschikbare lokale media. 
 

 

 

 

               Gegeven te Philipsburg, de twaalfde juni 2020 

               De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

 

 

De twaalfde juni 2020 

De Minister-President 

 
 
 

                Uitgegeven de vijftiende juni 2020 

                De Minister van Algemene Zaken  

                Namens deze, 
                Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 

 


