
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2020 

AB 2020, no. 43 

Regeling van de Ministers van Toerisme, Economische 

Zaken, Verkeer en Telecommunicatie en van 

Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

houdende hygiëne maatregelen ter bescherming van de 

publieke gezondheid bij deelname aan het economische 

verkeer in verband met de bestrijding van COVID-19 

(Regeling maatregelen economisch verkeer COVID‐19)  
 

 
 

DE MINISTER VAN DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, 

VERKEER EN TELECOMMUNICATIE  

EN 

 

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN 

ARBEID, 

 

 
 

In overweging genomen hebbende:  
 

- dat er volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie sinds eind 
januari 2020 sprake is van een pandemie van een infectieziekte 
van een nieuw sub-type human influenzavirus, genaamd COVID-

19;  
- dat deze infectieziekte inmiddels in een groot aantal landen is 

geconstateerd; 
- dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en 

Arbeid bij Ministeriele Regeling van 31 januari 2020 COVID-19 
heeft aangemerkt als infectieziekte behorend tot groep A, bedoeld 
in artikel 1, onderdeel i, van de Landsverordening publieke 

gezondheid (AB 2020 no 6); 
- dat op voordracht van de Minister-President bij landsbesluit 

uitzonderingstoestand van 18 april 2020 no 2020/0326, de 
uitzonderingstoestand zoals afgekondigd bij landsbesluit van 04 
april 2020, no.2020/ 0314 voor het gehele gebied van het land 
Sint Maarten, met zes weken is verlengd;  

- dat gedurende de sindsdien verlopen periode is gebleken dat de 

cijfers ter zake van de besmetting van het COVID-19 zijn 
gestabiliseerd;  

- dat de regering naar aanleiding van het voorgaande heeft besloten 
om bij landsbesluit van 10 mei 2020, no. 2020/0324 tot verlenging 
van de uitzonderingstoestand van 18 april 2020, no. 2020/0316, 
voor het gehele gebied van het land Sint Maarten over te gaan met 

zes weken en tot een gefaseerde opening van meerdere bedrijven; 
- dat bij ministeriële regeling van de Minister-President van 29 mei 

2020 de laatste fase is afgekondigd waarna volledige heropening 
heeft plaatsgevonden en de uitzonderingstoestand is geëindigd;  
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- dat gebleken is dat het gevaar voor besmetting met het COVID-19 
(COVID-19/SARS-CoV-2) nog steeds aanwezig is op Sint Maarten 

en zich de afgelopen dagen zorgwekkend heeft gemanifesteerd, nu 
sinds 5 augustus 2020, 80 besmettingen zijn bevestigd;  

- dat als gevolg hiervan thans een algemene dreiging bestaat van 

COVID-19, waardoor een ernstige verstoring van de openbare 
veiligheid is ontstaan, waarbij het leven, de gezondheid en het 
welzijn van de ingezetenen van het Land in ernstige mate worden 
bedreigd;  

- dat de minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en 
Arbeid de zorgplicht heeft de publieke gezondheid te beschermen; 

- dat de minister van Toerisme, Economisch zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie genoodzaakt is om passende maatregelen te 
nemen om het COVID-19 virus te voorkomen en te bestrijden;  

- dat de snelheid van de verspreiding van het COVID-19 virus en de 
noodzaak om deze in bedwang te houden teneinde de gezondheid 
van de burgers alsook de opvangcapaciteit van de 
ziekenhuisinfrastructuur te vrijwaren, een snelle interventie van de 

overheid vereisen;  

- dat het vanwege het urgente belang bij de beheersing en 
voorkoming van verdere verspreiding van deze infectieziekte in 
Sint Maarten, en ter voorkoming daarbij van gevaar voor personen 
en goederen, wenselijk is gebleken om door middel van een 
ministeriële regeling een aantal preventieve maatregelen te 
implementeren ter voorkoming van de verdere verspreiding van 

het virus, met name in ruimtes waar meerdere personen 
bijeenkomen en deelnemen aan het economische verkeer;  

- dat volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie de beste manier 
voor beheersing en voorkoming van spreiding het volgen van 
hygiënevoorschriften, dragen van ‘personal protection equipment’ 
of persoonlijke beschermingsuitrusting en social distancing of 
sociale afstand is; 

 
 
Gelet op; 
 

- artikelen 1, 47, 56, 57, 58 en 60, van de 

Vergunningslandsverordening (AB 2013, GT no. 126);  

- artikelen 2, 3, lid 2, sub e en f, 4, lid 3, sub f, artikel 5, lid 1, sub 1 

onder 2, 37 van de Landsverordening publieke gezondheid (AB 

2016, GT no. 42); en 

- artikel 2 van de Landsverordening Inspectie voor de 

Volksgezondheid (AB 2013, GT no. 615); 

 
BESLUITEN: 

 
Artikel 1  
 

1. Een ieder is verplicht alle in deze regeling afgekondigde 
maatregelen ter voorkoming, beperking dan wel bestrijding van de 
risico's van besmetting met en verspreiding van het COVID-19, 
stipt op te volgen en na te leven.  

2. Een ieder is verplicht onmiddellijk en stipt gevolg te geven aan alle 

aanwijzingen, lasten en bevelen van de in artikel 8 genoemde 
personen, gegeven in de uitoefening van hun bevoegdheden.  

 
Artikel 2  
 

1. Het is verboden tussen 00:00 uur en 6:00 uur voor het publiek 

toegankelijke lokaliteiten open te hebben, waaronder in iedergeval 
moet wordt verstaan: 

a. bars; 
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b. nachtclubs; 
c. discotheken; 

d. restaurants; 
e. hotelbars;  
f. casino’s; en, 

g. 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, indien is vast komen te staan dat 
het risico op besmetting beheersbaar is, afwijken van het bepaalde 
in het eerste lid, onder f en g.  

 

 
Artikel 3 
 

1. Instellingen, waaronder religieuze en maatschappelijke instellingen 

en not-for profit organisaties, bedrijven en winkels nemen alle 

richtlijnen voor hygiëne, sociale afstand, en het dragen van 

mondkapjes die het neus- en mondgedeelte geheel afdekt gesteld 

in deze regeling en zoals vermeld in bijlage A, in acht.  

2. Instellingen, waaronder religieuze en maatschappelijke instellingen 

en not-for profit organisaties, bedrijven en winkels nemen het 

maximaal aantal toegestane personen in acht zoals vermeld in 

bijlage A. 

3. Instellingen, waaronder religieuze en maatschappelijke instellingen 

en not-for profit organisaties, bedrijven en winkels zijn verplicht 

een veiligheidsplan op te stellen met gebruikmaking van de 

richtlijnen in bijlage B.  

4. Op grond van buitengewone omstandigheden, welke gevaar 

kunnen leveren voor de openbare orde en rust en de goede zeden, 

kan bij beschikking van de minister van Toerisme, Economische 

Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, de Minister van Justitie 

gehoord, sluiting worden bevolen.  

5. Vooruitlopend op de totstandkoming van de beschikking, zoals 

bepaald in het vierde lid, kan de minister het verbod of bevel 

mondeling ter kennis van de houder brengen of laten brengen.   

 
Artikel 4 
Een ieder die in instellingen, waaronder religieuze en maatschappelijke 
instellingen en not-for profit organisaties, bedrijven en winkels of op het 
bedrijfsterrein aanwezig is, bewaart minimaal twee meter afstand tot de 

andere aanwezige personen, tenzij personen een mondkapje dragen dat 
het neus- en mondgedeelte geheel afdekt.   

 
Artikel 5 

Instellingen, waaronder religieuze en maatschappelijke instellingen en not-
for profit organisaties, bedrijven en winkels zorgen, voor zover de aard van 
de dienstverlening of de activiteit dat toelaat ten ministe voor: 

a. het plaatsen van scheidingswanden tussen klanten en 

personeel om het besmettingsgevaar te minimaliseren; 

b. het aanduiden, door middel van bijvoorbeeld gekleurde 

tape, op de grond op welke afstand personen bij de kassa 

en in gangpaden twee (2) meter afstand kunnen houden, 

en markering van duidelijk zichtbare eenrichtingsgangen; 
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c. verwijdering en afscherming van buiten en binnen 

meubelen, zoals tafels, banken, stoelen en dergelijke, 

zodat klanten of personeel niet naast elkaar zitten of zich 

naast elkaar ophouden op minder dan twee (2) meter 

afstand van elkaar; 

d. desinfecteren van handen van klanten voordat de klant een 

winkel of bedrijf betreedt;   

e. gedurende de dag regelmatig ontsmetten met een 

ontsmettingsmiddel  of een chloorhoudend 

schoonmaakmiddel van winkelwagentjes, winkelmandjes 

en pincodebetaalautomaten;    

f. gedurende de dag regelmatig ontsmetten met een 

ontsmettingsmiddel of een chloorhoudend 

schoonmaakmiddel van oppervlakten die door klanten veel 

worden aangeraakt, zoals deurknoppen, toonbanken of 

balies en dergelijke; 

g. het ontmoedigen van het gebruik van contant geld;   

h. het overhandigen van afhaalvoedsel op een veilige manier 

met in achtneming van een veilige afstand tot klanten die 

geen mondkapjes dragen.    

Artikel 6 
1. Een ieder die een instelling, bedrijf of winkel bezoekt neemt alle 

aangegeven richtlijnen, en het gestelde in deze regeling in acht.  

2. Medewerkers van een instelling, bedrijf of winkel kunnen 

bezoekers of klanten die zich niet aan de aangegeven richtlijnen 

houden, daarop aanspreken en, indien de betrokkene de 

aanwijzingen niet opvolgt, verzoeken dat deze de instelling of het 

bedrijf onmiddellijk verlaat.  

3. De toegang tot bedrijven of winkels of instellingen, waaronder 

religieuze en maatschappelijke instellingen en not-for profit 

organisaties, van een zichtbaar zieke persoon die hoest, niest of 

een verhoogde lichaamstemperatuur heeft, wordt geweigerd. 

 

Artikel 7 
1. Een werkgever draagt zorg voor aanwezigheid van 

alcoholhoudende handgel van ten minste 70%, en stelt deze ter 

beschikking van de werknemer.   

2. De werkgever draagt zorg voor voldoende persoonlijke 

beschermingsmiddelen voor de werknemer.   

3. Het personeel wordt voorgelicht en getraind over de 

hygiënevoorschriften waarbij het personeel ten minste wordt 

geïnstrueerd over de volgende voorschriften: 

a. het wassen van handen met water en zeep voor minimaal 

20 seconden, of, bij afwezigheid van water, een gel 

gebruiken met minimaal 70% alcohol;   

b. het gebruik, bij niezen of hoesten, van een papieren 

zakdoek dat meteen daarna wordt weggegooid, of, zo deze 

niet beschikbaar is, hoesten of niezen in de kromme van 

de elleboog; en, 

c. het zo min mogelijk aanraken van het gezicht, met name 

de mond, neus en ogen.   

4. Bij het uitoefenen van hun taken is het personeel van de 

onderneming verplicht om twee (2) meter afstand te hanteren ten 

opzichte van andere werknemers, klanten en werkgever, danwel, 

indien dit niet mogelijk is, zijn zij verplicht een mondkapje dat het 

neus- en mondgedeelte geheel afdekt te gebruiken.    



AB 2020, no. 43 
 

5 

5. De werkgever draagt er zorg voor dat de werkplek regelmatig 

gedurende de dag wordt ontsmet met sanitizer of een 

chloorhoudend schoonmaakmiddel.  

6. Oppervlakten die door veel personen worden aangeraakt, zoals 

lichtknoppen, stopcontacten, deurknoppen en dergelijke worden 

regelmatig schoon gemaakt.    

7. Werknemers met griepverschijnselen mogen niet op het werk 

verschijnen en, indien zij dit wel doen, worden naar huis gestuurd 

en wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts. 

 

Artikel 8 
 
1. Overtreding van artikelen 2, lid 1, en 3, lid 4 wordt gestraft met 

hechtenis van ten hoogste vier maanden of geldboete van ten hoogste 
vijfduizend gulden.  

2. Bij overtreding van het bepaalde in het eerste lid door een 
rechtspersoon zijn alle leden van het bestuur aansprakelijk, tenzij deze 
kunnen aantonen dat door hen de nodige maatregelen zijn genomen 

tot verzekering van naleving van het bepaalde in artikel 2.  

3. Met het opsporen van de overtreding van het bepaalde in het eerste lid 
zijn, behalve de in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen, ook mede belast de bij landsbesluit 
aangewezen ambtenaren.  

4. Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn de bij 
landsbesluit aangewezen ambtenaren belast.    

5. In geval van een besmetting waarbij ernstig gevaar dreigt voor de 

volksgezondheid, kan de minister van Volksgezondheid, Sociale 
Ontwikkeling en arbeid:  
a. gebouwen of terreinen dan wel gedeelten daarvan sluiten;  
b. een verbod uitvaardigen tot het gebruik maken of betreden van 
vervoermiddelen; of,  
c. goederen vernietigen.  

 

 
Artikel 9 

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

 
 
Artikel 10 
 
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maatregelen economische 
verkeer COVID‐19. 

 
 

Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.   
 
 
 
 

 

De zevende augustus 2020 
Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Vervoer en Telecommunicatie 
 
De Minister van Volksgezondheid, Sociale  
Ontwikkeling en Arbeid 
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                               Uitgegeven de zevende augustus 2020 
                               De Minister van Algemene Zaken 
                               Namens deze, 
                               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING 
 

 
Algemeen deel 

De door de Wereld Gezondheidsorganisatie afgekondigde pandemie 

veroorzaakt door een infectieziekte van een nieuw sub-type human 
influenzavirus, genaamd COVID-19, noodzaakt tot het treffen van 
maatregelen ter bescherming van de publieke gezondheid. Begin maart 
2020 is deze infectieziekte aangetroffen bij personen in Sint Maarten, die 
vanuit het buitenland naar Sint Maarten zijn gereisd met als gevolg dat 
COVID-19 zich heeft verspreid onder de bevolking. Het leven en de 
gezondheid van veel burgers worden in ernstige mate bedreigd. Er is in 

ieder geval sprake van het bestaan van ernstige vrees daarvoor. Naar 
aanleiding hiervan heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen. Eén 
van de maatregelen betrof het uitvaardigen van handleidingen voor 
bedrijven ten aanzien van hygiëne voorschriften, het houden van twee 
meter afstand en het gebruik van mondkapjes bij deelname aan het 
economische verkeer. Deze maatregelen hadden als resultaat dat de 

verspreiding van het virus beter gecontroleerd kon worden.  

De regering heeft vanaf 10 mei 2020 de noodtoestand gefaseerd 
afgebouwd en opgeheven. Op dit moment is er echter sprake van een zeer 
snelle en grote stijging van het aantal geïnfecteerde personen in Sint 
Maarten. In de maand augustus is het aantal nieuwe bevestigde besmette 
personen opgelopen tot 80. Het treffen van maatregelen ter beheersing en 
voorkoming van verdere verspreiding van deze infectieziekte in Sint 

Maarten is daarom van groot belang en zeer urgent, mede gelet op zowel 
de algemene zorgplicht van de minister van Volksgezondheid, Sociale 
Ontwikkeling en Arbeid ter bescherming van de publieke gezondheid en de 
bestrijding van infectieziekten als de algemene zorgplicht van de minister 
van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie voor 
het nemen van passende maatregelen.  

De Landsverordening publieke gezondheid biedt de grondslag tot het 

treffen van maatregelen ingeval van een directe dreiging van een epidemie 

van een infectieziekte behorend tot groep A. COVID-19 is geclassificeerd 
als een infectieziekte behorend tot groep A en vormt een ernstige 
bedreiging voor de publieke gezondheid vanwege het grote 
besmettingsgevaar en het ontbreken van een vaccin.  

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus en de 

bestrijding ervan wordt het wenselijk geacht om de sluitingstijden van 
bars, clubs, nachtclubs waarbij menigten samenkomen of samenscholing 
plaatsvindt, te beperken. De Vergunningslandsverordening biedt de 
mogelijkheid om de sluitingsuren van voornoemde activiteiten bij regeling 
vast te stellen.  

De maatregelen, vastgesteld in handleidingen voor bedrijven per 
economische sector zijn reeds tijdens de noodtoestand door de regering 

gecommuniceerd met het bedrijfsleven. Deze zijn daarnaast bekend 
gemaakt aan het brede publiek. De meeste bedrijven passen de gestelde 
maatregelen inmiddels toe. Door het opheffen van de noodtoestand 

ontbreekt echter een wettelijke basis voor het opleggen van de 
maatregelen. Om te voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat bij het 
bredere publiek of de hygiëne maatregelen, het houden van afstand en het 
dragen van maskers in bedrijven en op de werkvloer nog wel gelden, is het 

noodzakelijk deze nogmaals af te kondigen. Op deze wijze kunnen 
bedrijven klanten ook aanspreken op hun gedrag, evenals dat het publiek 
elkaar kan aanspreken. Daarbij komt dat door het ernstige gevaar voor de 
gezondheid door COVID-19, de minister moet kunnen ingrijpen in situaties 
waarbij er besmettingsgevaar is. Dit is mogelijk gelet op artikel 37 van de 
Landsverordening publieke gezondheid.  
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Ook kan er worden gehandhaafd indien lokaliteiten niet tijdig sluiten of een 
gevaar vormen voor de openbare orde. Op grond van artikel 57, van de 

Vergunninglandsverordening levert niet-naleving van de sluitingstijden en 
de niet-naleving van een sluitingsverbod op grond van de openbare orde, 
een overtreding op. Hierbij zijn de in artikel 184 van het Wetboek 

aangewezen personen en de bij landsbesluit aangewezen ambtenaren 
belast met de handhaving.  

 

Artikelsgewijs deel 

Artikel 1 

Artikel 1 is een algemeen gebodsbepaling en regelt dat iedereen in het 
economische verkeer onderworpen is aan de maatregelen in deze regeling 

en aanwijzingen terstond dient op te volgen.  

Artikel 2 

Artikel 2 maakt een uitzondering op de sluitingstijden van commerciële 
bedrijfsactiviteiten. Artikel 47, vierde lid, van de 
Vergunningslandsverordening biedt de mogelijkheid om vanwege 
bijzondere redenen een afwijkende regeling ten aanzien van sluitingstijden 

vast te stellen. De noodzaak hierin is gelegen in het feit dat is gebleken dat 
bedrijven die doorgaans in de nachtelijke uren klanten ontvangen, een 
grotere kans hebben op de verspreiding van het virus.  

Onder lokaliteiten die gesloten moeten zijn tussen middernacht en zes uur 
in de ochtend wordt onder meer verstaan: bars, nachtclubs, discotheken, 
of ruimten waar veelal grotere groepen mensen in een beperkte ruimte 
samenkomen ter consumptie of een ruimte waarin mensen in een beperkte 

ruimte samenkomen ter consumptie of ter vermaak. Voor het begrip 
lokaliteiten, wordt aangesloten bij de definitiebepaling in de 
Vergunningslandsverordening in artikel 1.   

In dergelijke lokaliteiten wordt het dragen van een mondkapje als 
hinderlijk ervaren. Ook wordt bij de lokaliteiten waar consumptie 
plaatsvindt veelal geen mondkapje opgedaan en wordt de twee meter 
afstand vaak niet in acht genomen.   

Gebleken is zowel in Sint Maarten, als internationaal dat dergelijke 
gelegenheden de voornaamste haarden van verspreiding zijn.  

Artikel 3 van de Landsverordening winkelsluiting is onverkort van 
toepassing zodat apotheken die nacht- en of weekenddienst hebben 
gewoon geopend kunnen zijn.  

Artikel 3 

Bedrijven, winkels en instellingen, waaronder tevens wordt verstaan 
religieuze en maatschappelijke instellingen en not-for profit organisaties, 

dienen alle richtlijnen voor hygiëne, sociale afstand, en het dragen van 
mondkapjes die het neus- en mondgedeelte geheel afdekt in acht te 
nemen. Daarnaast mogen een maximaal aantal klanten of bezoekers 
worden toegelaten en moeten zij over een veiligheidplan beschikken. Deze 
richtlijnen zijn gepubliceerd in de bijlage A. Daarnaast dienen bedrijven te 

beschikken over een veiligheidsplan. Dit plan beschrijft welke interventies 
worden gepleegd om de kans op besmetting te minimaliseren. Bedrijven 
dienen daarvoor de richtlijnen te gebruiken in bijlage B. Met de richtlijnen 
in bijlage B wil de regering het bedrijfsleven assisteren bij het ontwikkelen 
van operationele plannen die een veilige en gezonde omgeving voor 
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werknemers en klanten garanderen. Het vierde lid geeft de bevoegdheid 
dat als er sprake is van buitengewone omstandigheden die een gevaar 

voor de openbare orde en rust vormen, bedrijven kunnen worden gesloten 
op basis van een beschikking van de minister van Toerisme, Economische 
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie. Hierop is artikel 56 van de 

Vergunningslandsverordening van toepassing. Voordat een beschikking 
kan worden afgegeven dient de minister van Justitie te worden gehoord. 
Vooruitlopend op de totstandkoming van de beschikking, zoals bepaald in 
het vierde lid, kan de minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 
en Telecommunicatie het verbod of bevel mondeling ter kennis van de 
houder brengen of laten brengen. 

Artikel 4 

Artikel 4 regelt het houden van voldoende afstand, ook wel social 
distancing van minimaal 2 meter. Personen die bedrijven, winkels of 
andere instellingen bezoeken dienen deze afstand tot elkaar te houden. Dit 
is niet nodig als personen een mondkapje dragen die de gehele neus- en 
mondgedeelte afdekt. Dit geldt ook voorbedrijfsterreinen.  

Artikel 5 

Dit artikel ziet op algemene hygiëne maatregelen die bedrijven en winkels 
in ieder geval dienen toe te passen om besmetting te voorkomen. Deze 
zijn het ontsmetten van handen voor binnenkomst, het schoonhouden van 
oppervlakten en gebruiksvoorwerpen zoals winkelwagentjes die veelvuldig 
worden aangeraakt door klanten, het ontmoedigen van het gebruik van 
contant geld en het veilig overhandigen van voedsel. Daarnaast regelt dit 
artikel dat klanten gescheiden moeten blijven van het personeel door 

afscheidingswanden en dat een bedrijf of winkel voldoende markeringen 
aanbrengt om aan het publiek aan te geven wanneer zij op veilige afstand 
zijn van elkaar. Tot slot regelt dit artikel dat waar een bedrijf of winkel een 
faciliteit heeft waar klanten kunnen zitten, ook dan voldoende afstand van 
twee (2) meter wordt bewaard. 

Artikel 6 

Om te zorgen dat de eigenaar van een bedrijf of winkel het publiek kan 

aanspreken de maatregelen op te volgen is bepaald dat het publiek hiertoe 
verplicht is en dat een bedrijf of winkel eigenaar (of manager) klanten 
hierop kan aanspreken en kan verzoeken om te vertrekken. Dat geldt 
uiteraard ook voor het overige personeel. Om te voorkomen dat mogelijke 
besmette personen toch in een bedrijf of winkel kunnen binnengaan, wordt 
de toegang van een klant die symptomen vertoont geweigerd.  

Artikel 7 

Artikel 7 richt zich tot de werkgever. Om te zorgen dat werknemers op de 
werkplek worden beschermd, dient de werkgever een aantal maatregelen 
te treffen en in acht te nemen. Dit artikel richt zich in algemene zin tot 
werkgevers, en is van toepassing op iedereen die werknemers in dienst 
heeft.  Dus zowel bedrijven die omgang met klanten hebben, als bedrijven 
die geen omgang hebben met klanten vallen hieronder. Indien sprake is 

van een andersoortige instelling dan een bedrijf, bijvoorbeeld een not-for-
profit organisatie, is deze bepaling ook van toepassing op het moment dat 
die instelling werknemers in dienst heeft. De werkgever is verantwoordelijk 
voor het verstrekken van sanitaire middelen om de handen te ontsmetten 
en beschermingsmiddelen aan werknemer. Daarnaast moet een werkgever 
voorlichting aan haar werknemers geven en trainen over 
hygiënevoorschriften. Artikel 7, derde lid, bevat minimumvoorschriften. 

Werkgevers zijn altijd bevoegd meer te doen dan in het derde lid is 
beschreven. Om zeker te stellen dat werknemers ook voldoende afstand 
houden is in het vierde lid bepaald dat de twee (2) meter afstandsregel 
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ook geldt op de werkvloer, indien geen mondkapjes gedragen worden. 
Voorts verplicht artikel 7 dat de werkgever de werkvloer schoonhoudt en 

regelmatig gedurende de dag ontsmet. Dat geld in het bijzonder voor 
oppervlakten die intensief worden gebruikt. Werknemer met 
griepverschijnselen mogen niet op het werk verschijnen en, indien zij dit 

wel doen, worden zij naar huis gestuurd. 

Artikel 8 

Dit artikel bevat de handhavingsregels ten aanzien van zowel het 
Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie als van het Ministerie van Volksgezondheid Sociale 
Ontwikkeling en Arbeid. De bevoegdheid tot handhaven is gebaseerd op 
artikelen 56, 57, 58 en 60, van de Vergunningslandsverordening en artikel 

37 van de Landsverordening publieke gezondheid, die onverkort van 
toepassing zijn.  

Het eerste lid bevat de sanctie voor bedrijven die het sluitingsverbod 
overtreden zoals bepaald in artikel 2 of die de afgegeven beschikking van 

de minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie op grond van artikel 3 overtreden. De grondslag voor 

deze sanctie is artikel 57, eerste lid, van de Vergunningslandsverordening. 
Het tweede lid regelt de aansprakelijkheid van de bestuursleden voor 
overtredingen begaan door een rechtspersoon, zoals bepaald in artikel 58 
van de Vergunningslandsverordening. Deze bepaling is opgenomen om 
zeker te stellen dat in het geval de eigenaar niet een natuurlijk persoon 
maar een rechtspersoon is, sancties kunnen worden opgelegd en 
aansprakelijkheid tengenover de rechtspersoon mogelijk is. 

De in het derde lid aangewezen personen zijn belast met de opsporing van 
overtredingen van artikelen 2 en 3.  Dit is gebaseerd op artikel 60 van de 
Vergunningslandsverordening waarin tevens de bevoegdheden zijn 
beschreven van de met de opsporing belaste personen. Bij een redelijk 
vermoeden dat er een overtreding plaatsvindt, hebben de personen te 
allen tijde vrije toegang tot lokaliteiten en kunnen zij goederen in beslag 
nemen.  

De Inspectiediensten van de ministeries van Volksgezondheid Sociale 
Ontwikkeling en Arbeid en Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie zijn verantwoordelijk voor het toezicht. Indien de 
Inspectiedienst Volksgezondheid Sociale Ontwikkeling en Arbeid een 
gevaar voor besmetting aantreft. In geval van een besmetting waarbij 
ernstig gevaar dreigt voor de volksgezondheid, kan de minister van 

Volksgezondheid Sociale Ontwikkeling en Arbeid gebouwen of terreinen 
dan wel gedeelten daarvan sluiten, een verbod uitvaardigen tot het gebruik 
maken of betreden van vervoermiddelen of, goederen vernietigen.  

Artikel 9 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. 

Artikel 10 

Dit artikel bevat de citeertitel. 

 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

               Vervoer en Telecommunicatie 
                      

                     De Minister van Volksgezondheid,  
                 Sociale Ontwikkeling en Arbeid                     


