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Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid, houdende maatregelen bij de
aankomst van passagiers op de internationale luchthaven
Princess Juliana (Regeling aankomst passagiers COVID-19)

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID SOCIALE ONTWIKKELING EN
ARBEID,

In overweging genomen hebbende:
-

-

-

-

-

AB 2020, no. 41

dat de Wereld Gezondheidsorganisatie sinds eind januari 2020
heeft vastgesteld dat er 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 deze infectieziekte is aangetroffen bij personen in Sint
Maarten, die vanuit het buitenland naar Sint Maarten zijn gereisd;
dat als gevolg hiervan COVID-19 zich ook heeft verspreid onder de
bevolking en dat het leven en de gezondheid van veel burgers in
ernstige mate bedreigd wordt, dan wel dat er sprake is van
ernstige vrees daarvoor;
dat gelet op een toenemend aantal geïnfecteerde personen in Sint
Maarten het treffen van maatregelen ter beheersing en
voorkoming van verdere verspreiding van deze infectieziekte in
Sint Maarten van urgent belang is;
dat ter bevordering van de economie besloten is tot versoepeling
van het inreisverbod ten aanzien van passagiers die door middel
van luchtvaartuigen naar Sint Maarten reizen per 1 augustus 2020;
dat het, gelet op de huidige verspreiding van COVID-19 in een
aantal landen en het urgente belang bij de beheersing en
voorkoming van verdere verspreiding van deze infectieziekte in
Sint Maarten, noodzakelijk is regels te stellen in verband met de
binnenkomst van passagiers met ingang van 1 augustus 2020 via
de lucht;
dat het, gelet op het hoge besmettingsgevaar en het ontbreken
van een vaccin ter bescherming tegen COVID-19, wenselijk is
maatregelen te treffen ter controle van de gezondheid van
passagiers bij binnenkomst op de luchthaven Princess Juliana
alsmede gedurende het verblijf ter voorkoming van verdere
verspreiding van COVID-19 in Sint Maarten in het belang van de
bescherming van de publieke gezondheid;

Gelet op:
de artikelen 20, 24, 43, 44, 45, 46, 51, 60 en 61 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);

Besluit:

Artikel 1
1. Een ieder is verplicht bij aankomst op de internationale luchthaven
Princess Juliana de aanwijzingen van het daar aanwezige personeel
op te volgen.
2. Een ieder is verplicht in het luchthavengebouw te allen tijde een
mondkapje te dragen dat het neus- en mondgedeelte geheel
afdekt.
3. Een ieder is verplicht in het luchthavengebouw de richtlijnen inzake
hygiënemaatregelen en “social distancing” na te leven.
4. Het tweede lid is niet van toepassing op minderjarigen beneden de
leeftijd van 10 jaar mits zij geen symptomen vertonen die kunnen
wijzen op COVID-19.
5. De exploitant van de luchthaven is verantwoordelijk voor de
naleving van het eerste tot en met het vierde lid.

Artikel 2
1. Alle uit het buitenland afkomstige personen zijn verplicht voor
aankomst het online pre-clearance gezondheidsformulier via de
website www.stmaartenentry.com te hebben ingevuld en
verstuurd.
2. Bij aankomst wordt een exemplaar van het ingevulde formulier
afgegeven aan het aanwezige personeel ter controle.

Artikel 3
1. Met uitzondering van ingezetenen van Sint Maarten, beschikt elke
uit het buitenland afkomstige persoon over een verzekering die ten
minste de kosten dekt van medische onderzoeken en
behandelingen, transport-, quarantaine- en isolatiekosten, en
medische repatriëring in verband met een COVID-19 infectie en de
behandeling daarvan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. bemanningsleden van luchtvaartuigen, voor zover zij Sint
Maarten inreizen in opdracht van hun werkgever in het
kader van hun reguliere werkzaamheden;
b. in het buitenland studerende personen die Sint Maarten
inreizen voor bezoek en verblijf bij familieleden van de
eerste graad of hun voormalige voogd;
c. passagiers die op dezelfde dag dat ze aankomen Sint
Maarten weer uitreizen;
d. personen die in het bezit zijn van een diplomatiek
paspoort;
e. leden van de krijgsmacht van het Koninkrijk en hun directe
familieleden;
f. transitpassagiers die Sint Maarten niet binnenkomen.

AB 2020, no. 41

2

Artikel 4
1. Alle uit het buitenland afkomstige personen worden bij aankomst
op de luchthaven onderworpen aan een medische screening
volgens de in bijlage 1 vastgestelde procedure.
2. Op basis van de uitkomst van de medische screening kunnen een
of meer van de volgende maatregelen worden opgelegd:
a. vervolgonderzoek via een door de minister van
Volksgezondheid,
Sociale
ontwikkeling
en
Arbeid
aangewezen RT-PCR sars-cov 2 test;
b. vrijwillig quarantaine voor de duur van 14 dagen op een
vastgestelde locatie, inclusief monitoring;
c. vrijwillige isolatie op een vastgestelde locatie, inclusief
monitoring;
d. gedwongen quarantaine op een vastgestelde locatie;
e. gedwongen isolatie op een vastgestelde locatie.
3. De Dienst Collectieve Preventie is belast met het bepalen van de in
het tweede lid op te leggen maatregelen, de locatie en de duur.
4. De Dienst Collectieve Preventie kan, op basis van de beoordeling
van de gezondheidstoestand van de betrokkene, de duur van de
opgelegde maatregelen verlengen.
5. Indien een of meer maatregelen worden opgelegd worden de
kosten hiervan in rekening gebracht bij degene aan wie de
maatregel is opgelegd.
6. Een ieder die vrijwillig een RT-PCR sars-cov 2 test wil ondergaan
kan dit doen op eigen kosten.

Artikel 5
1. Personen afkomstig uit een land met een hoog risico, zoals
vastgesteld in bijlage 2, zijn verplicht uiterlijk 72 uur voor de
datum van aankomst een door de minister van Volksgezondheid,
Sociale ontwikkeling en Arbeid goedgekeurde RT-PCR sars-cov 2 te
ondergaan met een negatief resultaat als gevolg, en het
testresultaat vooraf te hebben upgeload op de website
www.stmaartenentry.com.
2. Het eerste lid is onverkort van toepassing op personen afkomstig
uit een land met een gemiddeld risico zoals vastgesteld in bijlage
3.
3. Personen afkomstig uit een land met een hoog risico, zoals
vastgesteld in bijlage 2, zijn bij een verblijf langer dan acht dagen,
verplicht op de achtste dag op eigen kosten een door de minister
van
Volksgezondheid,
Sociale
ontwikkeling
en
Arbeid
goedgekeurde RT-PCR sars-cov 2 te ondergaan.
4. Bij aankomst wordt de uitkomst van de test afgegeven aan het
aanwezige personeel.
5. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op personen
afkomstig uit een land met een laag risico zoals vastgesteld in
bijlage 4, mits deze persoon minimaal aansluitend 14 dagen
aantoonbaar in dat land heeft verbleven.
6. Indien een persoon niet kan aantonen minimaal aansluitend 14
dagen te hebben verbleven in een land met een laag risico, gelden
onverkort de regels gesteld in het eerste tot en met derde lid.
7. Het eerste en tweede lid is niet van toepassing op minderjarigen
beneden de leeftijd van 10 jaar.
8. De minister toets periodiek of de landenlijsten in bijlagen 2, 3 en 4
actueel zijn en, zo nodig, wijzigt die.
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Artikel 6
1. Ingezetenen zijn verplicht op eigen kosten:
a. uiterlijk 72 uur voor de datum van aankomst een door de
minister van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en
Arbeid goedgekeurde RT-PCR sars-cov 2 test te hebben
ondergaan met een negatief resultaat als gevolg, het
testresultaat
vooraf
te
uploaden
op
www.stmaartenentry.com
en
het
testresultaat
bij
binnenkomst af te geven aan het aanwezige personeel; of,
b. op het vliegveld een test te ondergaan.
2. Ingezetenen die een test ondergaan op het vliegveld als bedoeld in
het eerste lid, onderdeel b, zijn verplicht in quarantaine te
verblijven totdat het testresultaat bekend is gemaakt.

Artikel 7
1. Tijdens de duur van de quarantaine of isolatie onderhoudt de
Dienst Collectieve Preventie contact met de betrokkene.
2. De Dienst Collectieve Preventie kan medisch onderzoek verrichten
of laten verrichten.
3. De betrokkene is verplicht aan het medisch onderzoek
medewerking te verlenen.

Artikel 8
1. Onverminderd
hetgeen
ter
zake
bij
of
krachtens
de
Landsverordening publieke gezondheid of een andere wettelijke
regeling is bepaald, is het een ieder wie vrijwillig of onvrijwillig een
maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is
medegedeeld of opgelegd, verboden om zich daaraan te
onttrekken of zich buiten hun woningen of verblijfsgelegenheden te
begeven of te bevinden.
2. Personen als bedoeld in het eerste lid kunnen worden verplicht om
dagelijks een monitoringsrapport met betrekking tot de
gezondheidstoestand te overleggen aan de Dienst Collectieve
Preventie.
3. Een ambtenaar van politie, of buitengewoon agent van politie en
de toezichthouders, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening
Inspectie voor de Volksgezondheid, zien toe op de naleving van het
eerste en tweede lid.

Artikel 9
Deze regeling treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als bedoeld in
artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met ingang van de
eerste dag na ondertekening van daarvan.

Artikel 10
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aankomst passagiers
COVID-19.
Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.
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De zesde augustus 2020
De Minister van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid

Uitgegeven de zesde 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 voor passagiers die via de luchthaven Sint Maarten
binnenkomen. 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. Een van de maatregelen betrof het beperken van het verkeer
van personen vanuit en naar Sint Maarten via de luchthaven. Deze
maatregelen hadden als resultaat dat de verspreiding van het virus beter
gecontroleerd kon worden. De regering heeft recent besloten tot het
versoepelen van deze beperking van het verkeer van personen vanuit en
naar Sint Maarten via de luchthaven en het internationale vluchtverkeer te
hervatten vanaf 1 augustus 2020. Op dit moment is sprake van een
stijging van het aantal geïnfecteerde personen in Sint Maarten. Het treffen
van maatregelen ter beheersing en voorkoming van verdere verspreiding
van deze infectieziekte in Sint Maarten is daarom van groot belang.
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. Op grond van de
Landsverordening
publieke
gezondheid
kan
de
minister
van
Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid, ten aanzien van een
schip of luchtvaartuig dat een internationale reis maakt, bepalen welke
maatregelen met betrekking tot de toelating tot of de onttrekking aan het
vrije verkeer moeten worden genomen als het schip of luchtvaartuig in de
haven of op het luchtvaartterrein is aangekomen. Daarnaast kan de
minister maatregelen nemen om vertrekkende of aankomende reizigers te
onderzoeken op de aanwezigheid van een ziekte van infectueuze aard die
een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren. De exploitant
van de luchthaven is verplicht medewerking te verlenen. Onderhavige
regeling bevat voornoemde maatregelen. Gekozen is, mede gelet op de
beperkte medische capaciteit in Sint Maarten, om zo veel als mogelijk
risico op besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen door
gecontroleerde toegang op basis van risicoprofielen en het treffen van
aanvullende maatregelen.
Bekend is dat COVID-19 zeer besmettelijk is, en dat niet iedereen die
besmet is symptomen ontwikkelt, waardoor de kans op verspreiding van
het virus onder de bevolking wordt vergroot. De incubatietijd is in de
wetenschap vastgesteld op 14 dagen. De voorgestelde maatregelen
bestaan, op basis van deze wetenschap, uit voorgeschreven preventieve
richtlijnen die dienen te worden gehandhaafd op de luchthaven ter
bescherming van zowel aankomende passagiers, als werknemers op het
vliegveld die in contact komen met passagiers. Hieronder wordt begrepen
het verplicht dragen van mondkapjes, toepassen van hygiënemaatregelen
bijvoorbeeld satineren van handen en het handhaven van de gepaste
afstand van 2 meter, oftewel ‘social distancing’. Tevens dienen alle
passagiers voor aankomst een gezondheidsverklaring te hebben ingevuld.
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Daarnaast voorziet de regeling op het verplicht ondergaan van een
medische screening van alle aankomende passagiers. Deze medische
screening
is
gebaseerd
op
de
richtlijnen
van
de
Wereld
Gezondheidsorganisatie ter detectie van mogelijke infecties. Belangrijk
uitgangspunt daarbij is het land waar vanuit de passagier in reist. Omdat
de verspreiding van het COVID-19 virus in een aantal landen aanzienlijk
sneller verloopt, zodat de kans op infectie aanzienlijk groter is dan in
andere landen, zijn lijsten met landen vastgesteld die risicovoller zijn en
landen die een minder groot risico vormen. Afhankelijk hiervan zijn de
maatregelen strikter. Passagiers uit een land met een hoog of gemiddeld
risico dienen uiterlijk 72 uur voor vertrek een door de minister van
Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid goedgekeurde RT-PCR
sars-cov 2 test te hebben ondergaan met een negatief testresultaat, en te
hebben ge-upload op de website www.stmaartenentry.com. Passagiers
moeten deze testuitslag ter controle overhandigen bij aankomst. De door
de minister goedgekeurde test is de Real Time Polymerase chain reaction
(PCR) sars-cov 2 test, die word afgenomen door met een wattenstaafje
een uitstrijkje uit de neus of keel te nemen. De testresultaten zijn op zijn
vroegst bekend na 24 uur en op zijn laatst binnen 3 dagen.
Deze test is noodzakelijk, gelet op het grote aantal vliegbewegingen naar
Sint Maarten in combinatie met het aantal oplopende besmettingen op het
eiland, om te voorkomen dat grote aantallen geïnfecteerde personen
toegang krijgen tot Sint Maarten. Daarnaast worden alle passagiers
ondervraagd over hun reisverleden en of zij recent in contact zijn geweest
met besmette personen en wordt beoordeeld of passagiers symptomen
vertonen. Indien de passagier beschikt over een negatieve testuitslag en
de medische screening geen aanleiding geeft voor vervolg maatregelen is
de passagier vrij verblijf toegestaan. Alle bezoekers krijgen adviezen met
betrekking tot geldende regels in publieke ruimtes en zelf-quarantaine en
het monitoren van de gezondheidstoestand. Passagiers uit landen met een
laag risico hebben, als zij geen symptomen vertonen, vrij toegang, mits zij
kunnen aantonen dat zij voorafgaand aan de aankomst op Sint Maarten
minimaal 14 dagen in dat land hebben verbleven. Kunnen zij dat niet, dan
gelden de regels voor landen met een hoog of gemiddeld risico, afhankelijk
van het startpunt van de reis. Bijvoorbeeld een Amerikaan die inreist via
Anguilla, maar die daar korter heeft verbleven dan 14 dagen, dient
minimaal 72 uur voor aankomst vooraf een RT-PCR sars-cov 2 test met
een negatieve uitslag te overleggen. Op deze wijze worden mogelijke
sluiproutes via de omliggende eilanden vermeden.
Voor ingezetenen heeft de regering ervoor gekozen de terugkeer naar Sint
Maarten niet te veel te willen beperken. Ingezetenen hebben de keuze om
vooraf een RT-PCR sars-cov 2 test met negatieve testuitslag te overleggen,
of om bij aankomst op het vliegveld zich te laten testen. De testuitslag van
de test op het vliegveld dient wel te worden afgewacht in quarantaine.
Passagiers die symptomen van COVID-19 vertonen of een verhoogde
temperatuur hebben, zullen aanvullende maatregelen moeten ondergaan
bestaande uit een door de minister van Volksgezondheid, Sociale
ontwikkeling en Arbeid goedgekeurde RT-PCR sars-cov 2 test, quarantaine
danwel isolatie, of een combinatie daarvan. Passagiers die niet beschikken
over de vereiste testuitslag, of waarvan de testuitslag positief of
onduidelijk is, kan de toegang worden geweigerd.
De uitvoering van de regeling geschiedt door de Dient Collectieve Preventie
die ressorteert onder de minister in samenwerking met ambtenaren van
Justitie en medewerkers van de luchthaven.
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Het is voor de bescherming van de volksgezondheid van groot belang dat
de quarantaine of isolatie worden nageleefd, ook indien het een vrijwillige
medewerking betreft. Het toezicht en de handhaving geschiedt door de
ambtenaren van politie, buitengewone agenten van politie en de
toezichthouders, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening Inspectie
voor de Volksgezondheid. De Landsverordening publieke gezondheid bevat
de sancties die kunnen worden toegepast indien iemand zich onttrekt aan
de maatregelen, waaronder het toepassen van bestuursdwang.

Financiële paragraaf
Ter voorkoming van hoge kosten voor het Land dienen niet-ingezetenen aan
te tonen dat zij over een verzekering beschikken die mogelijke kosten in
verband met de behandeling van COVID-19 dekken. Indien de betrokkene bij
aankomst niet over een verzekering beschikt, dient de verzekering
afgesloten te worden op Sint Maarten voor de duur van het volledige verblijf,
inclusief een eventuele verlenging van het verblijf. Door deze maatregel
wordt het Land niet geconfronteerd met onverwachte hoge kosten voor de
behandeling van COVID-19 patiënten. Onder dergelijke kosten moet worden
verstaan de kosten van een RT-PCR sars-cov 2 test, vervoer van en naar een
quarantaine of isolatie locatie of het ziekenhuis, aanvullende kosten ten
behoeve van de quarantaine, medische behandeling bij opname in het
ziekenhuis.
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Artikelsgewijs deel
Artikel 1
Iedereen die aankomt op de luchthaven dient de aanwijzingen van het
aanwezige personeel op te volgen. Daarmee wordt geregeld dat niet alleen
passagiers maar ook bemanningsleden de aanwijzingen moeten opvolgen.
Daarnaast wordt in dit artikel geregeld dat iedereen die zich in het
luchthavengebouw bevindt zich aan de COVID-19 veiligheidsvoorschriften
houdt ten aanzien van het dragen van een mondkapje en het naleven van
de richtlijnen inzake hygiëne en ‘social distancing’. Uitzonderingen op het
dragen van een mondkapje zijn alleen mogelijk voor personen vanwege
medische redenen en minderjarigen, zolang zij geen COVID-19
symptomen vertonen. De exploitant van de luchthaven is verantwoordelijk
voor de implementatie van de hygiëne en ‘social distancing’ maatregelen in
het gebouw. Dat wil zeggen dat er voldoende mogelijkheid moet zijn om
handen te kunnen saniteren en dat er duidelijk is aangegeven waar een
persoon zich kan en mag bevinden in het gebouw, bijvoorbeeld door
markeringen op de vloer en op stoelen. Deze informatie wordt aan het
brede publiek bekend gemaakt onder meer door middel van posters.
Personeelsleden van de luchthaven die niet in contact komen met het
publiek zijn uitgezonderd van het dragen van een mondkapje. De
verantwoordelijkheid voor de exploitant is vastgelegd in het vijfde lid.
Artikel 2
Voor aankomst moeten alle uit het buitenland afkomstige personen het preclearance gezondheidsformulier invullen en versturen. Dit formulier is online
beschikbaar op de website www.stmaartenentry.com. Daarnaast moet een
exemplaar van dit ingevulde formulier worden afgegeven bij aankomst. Dit
artikel is van toepassing op alle passagiers, ongeacht het land van herkomst
en ongeacht of de passagier een ingezetene is van Sint Maarten of een
bemanningslid is van een luchtvaartuig.

Artikel 3
Ziektekostenverzekeringen afgesloten in het buitenland zijn in Sint Maarten
in beginsel niet geldig. Aangezien het risico bestaat dat bezoekers
geïnfecteerd kunnen raken (of reeds blijken te zijn) met het COVID-19 virus
en geconfronteerd worden met behandelingen die zij moeten ondergaan,
waarmee aanzienlijke kosten gemoeid kunnen zijn, moet de betrokkene
aantonen dat hij over een afdoende verzekering beschikt. Indien de
betrokkenen dit niet aan kan tonen kan een verzekering worden afgesloten
bij aankomst. Deze maatregel is nodig omdat niet alle reizigers een
reisverzekering afsluiten die voldoende dekking biedt voor degelijke kosten.
Uit eerdere ervaringen blijkt dat verhaal van medische kosten op toeristen
zeer moeilijk is. Om dit financiële risico voor het Land af te dekken dient de
bezoeker een COVID-19 verzekering af te sluiten indien deze in onvoldoende
mate is verzekerd. Dit vereiste geldt uiteraard niet ten aanzien van
ingezetenen, omdat ingezetenen reeds verzekerd zijn op grond van de hier
te lande geldende wetgeving.
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Artikel 4
Iedereen die aankomt op de luchthaven dient een medische screening te
ondergaan. Deze screening is vastgesteld in bijlage 1 en sluit aan bij de
geldende adviezen ten aanzien van het detecteren van COVID-19
besmettingen van de Wereld Gezondheidsorganisatie. De uitkomst van de
screening bepaalt of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze kunnen
zijn quarantaine, isolatie en het afleggen van een door de minister van
Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid goedgekeurde RT-PCR sarscov 2 test. Bij gedwongen quarantaine of isolatie dienen de regels te worden
gevolgd die zijn gesteld in de Landsverordening publieke gezondheid. De
Dientst Collectieve Preventie, welke ressorteert onder de minister van
Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid, legt de maatregel op. Door
de bewoording in artikel 3 is het mogelijk om als de betrokkene zich niet
vrijwillig onderwerpt aan de vervolg maatregel dwang toegepast kan worden.
Dit is overeenkomstig de Landsverordening publieke gezondheid, waarin
hiertoe voorschriften en procedures zijn bepaald. De kosten dienen te
worden vergoed door de betrokkene.
Artikel 5
In dit artikel is geregeld welke personen vooraf een negatieve RT-PCR
sars-cov 2 testuitslag moeten kunnen overleggen. Artikel 5, eerste en
tweede lid, bepaalt dat personen afkomstig uit landen met een hoog of
gemiddeld risico vooraf een test moeten ondergaan. Deze landen zijn
vastgesteld in bijlagen 2 en 3. Voor personen uit een land met een laag
risico, zoals vastgesteld in bijlage 4, gelden deze eisen niet, mits dit
verblijf minimaal 14 dagen heeft geduurd. Als het verblijf korter dan 14
dagen heeft geduurd, of niet aangetoond kan worden, zijn de regels
gesteld in het eerste en tweede lid onverkort van toepassing. Dit is ter
voorkoming van sluiproutes via de omringende eilanden, bijvoorbeeld van
Amerikanen die via Saint Bathelémy doorreizen naar Sint Maarten, zonder
dat zij minimaal 14 dagen daar hebben verbleven. In dat geval dient de
passagier vooraf een negatieve testuitslag te overleggen. Of een land een
laag, gemiddeld of een hoog risico vormt, wordt bepaald aan de hand van
de richtlijnen en adviezen van de Wereld Gezondheidsorganisatie.
Periodiek kunnen deze lijsten worden aangepast aan de actuele stand van
zaken.
Artikel 6
Voor ingezetenen van Sint Maarten is een aparte regeling getroffen in artikel
6. Zij kunnen bij aankomst in het bezit zijn van een negatieve COVID-19
test, maar dat hoeft niet. Ingezetenen hebben de keuze om vooraf een
negatieve testuitslag te overhandigen die maximaal 72 uur voor de datum
van aankomst is afgelegd, of na binnenkomst een test af te leggen, waarvan
de uitslag in quarantaine dient te worden afgelegd.
Artikel 7
De Dienst Collectieve Preventie is verantwoordelijk voor het onderhouden
van het contact van personen in quarantaine en isolatie om de
gezondheidstoestand te kunnen monitoren en om te kunnen bepalen of
aanvullende maatregelen of medische onderzoeken nodig zijn. De
bevoegdheden, de taken en de procedures ten aanzien van de bescherming
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van de publieke gezondheid door de Dienst Collectieve Preventie in het kader
van het bestrijden van infectieziekten zijn uitvoerig in de Landsverordening
publieke gezondheid vastgelegd. Dientengevolge behoeven deze niet
opgenomen te worden in deze regeling.

Artikel 8
Artikel 8 bevat een verbodsbepaling ten aanzien van iedereen die
onderworpen is aan een maatregel van quarantaine of isolatie. Of de
maatregel vrijwillig of onvrijwillig wordt ondergaan is niet van belang. Ter
verzekering van de bescherming van de publieke gezondheid geldt het
verbod in alle gevallen. De Landsverordening publieke gezondheid is
uiteraard onverkort van toepassing en waarvan in een lagere regeling niet
van afgeweken mag worden. Aangezien in hoofdstuk 6 van de
Landsverordening is voorzien in het toepassen van bestuursdwang behoeft in
deze regeling geen bepaling daarover te worden opgenomen. De ambtenaren
van de politie, of buitengewone agenten van politie en de toezichthouders,
bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening Inspectie voor de
Volksgezondheid, zijn belast met het toezicht op de naleving.

Artikel 9
Dit artikel regelt de inwerkingtreding.

Artikel 10
Dit artikel bevat de citeertitel.

De Minister van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid
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Bijlage 2: Lijst landen hoog risico
Als landen met een hoog risico op besmetting met het
virus COVID-19 worden vastgesteld:

-
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De Verenigde Staten van Amerika
Amerikaanse Maagdeneilanden
Brazilië
Colombia
Dominicaanse Republiek
Filippijnen
Guyana
Haiti
Hong Kong
India
Panama
Puerto Rico
Suriname
Verenigd Koninkrijk
Venezuela
Zweden
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Bijlage 3: Lijst landen gemiddeld
risico
Als landen met een gemiddeld risico op besmetting met
het virus COVID-19 worden vastgesteld:
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-

Antigua and Barbuda

-

Bahamas

-

Barbados

-

Bermuda

-

België

-

Cuba

-

Canada

-

China

-

Dominica

-

Duitsland

-

Frankrijk

-

Grenada

-

Italië

-

Jamaica

-

Kaaiman Eilanden

-

Montserrat

-

Nederland

-

Saint Lucia

-

Saint Kitts and Nevis

-

Spanje

-

St. Vincent & Grenadines

-

Trinidad & Tobago

-

Turks & Caicos
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Bijlage 4: Lijst landen laag risico
Als landen met een gemiddeld risico op besmetting met
het virus COVID-19 worden vastgesteld:
-
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Anguilla
Aruba
Bonaire
Curacao
Guadeloupe
Martinique
Saba
Saint Barthelémy
Sint Eustatius
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