AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2020

No. 39

Regeling van de Minister van Justitie, houdende
voorschriften als bedoeld in artikel 1 van de Algemene
Politiekeur ter handhaving van het social distancing-beleid
van de regering ter voorkoming van de verdere
verspreiding van het coronavirus (Tweede tijdelijke regeling
maatregelen openbare orde COVID‐19)

DE MINISTER VAN JUSTITIE,

In overweging genomen hebbende:
dat gebleken is dat het gevaar voor besmetting met het coronavirus
(COVID-19/SARS-CoV-2) nog steeds aanwezig is op Sint Maarten en zich
de afgelopen dagen zorgwekkend heeft gemanifesteerd: op 21, 22 en 23
juli zijn er respectievelijk 2, 3 en 10 besmettingen bevestigd;
dat hierdoor in Sint Maarten 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 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 thans wederom onmiskenbaar sprake is van buitengewone
omstandigheden als bedoeld in artikel 1 van de Algemene Politiekeur,
ingevolge welk artikel de Minister van Justitie voorschriften in het belang
van de openbare orde, rust of veiligheid kan stellen waaraan een ieder zich
dient te onderwerpen;
BESLUIT:
Artikel 1
Een ieder is verplicht alle door de bevoegde autoriteiten afgekondigde
maatregelen ter voorkoming, beperking dan wel bestrijding van de risico's
van het coronavirus, stipt op te volgen en na te leven.
Artikel 2
1. Een ambtenaar van politie of buitengewoon agent van politie is
bevoegd openbare vermakelijkheden of voor het publiek toegankelijke
bijeenkomsten tot ontspanning of vermaak stop te zetten, indien de
bezoekers van deze openbare vermakelijkheden of feesten niet
tenminste twee meter afstand houden van andere personen in hun
nabijheid.
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2. Het is verboden deel te nemen aan openbare evenementen dan wel
feestelijkheden of vermakelijkheden als bedoeld in het vorige lid.
3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien de
bezoekers beschermende mondmaskers of -kapjes op hebben wanneer
zij zich op minder dan twee meter afstand van andere personen in hun
nabijheid bevinden.
Artikel 3
Artikel 2, eerste lid, is ook van toepassing ten aanzien van een ieder aan
wie een vergunning krachtens de Algemene Politiekeur is verleend.
Artikel 4
Een ieder is verplicht onmiddellijk en stipt gevolg te geven aan alle
aanwijzingen, lasten en bevelen van de ambtenaren van politie of de
buitengewone agenten van politie, gegeven in de uitoefening van hun
politiële bevoegdheden.
Artikel 5
Niet naleving van deze regeling kan worden bestraft met hechtenis of een
geldboete overeenkomstig artikel 128 van de Algemene Politiekeur.
Artikel 6
Deze regeling treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als bedoeld in
artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking op de dag van
afkondiging in het Afkondigingsblad waarin deze wordt geplaatst en vervalt
met ingang van 10 augustus 2020.

De zesentwintigste juli 2020
De Minister van Justitie

Uitgegeven de zesentwintigste juli 2020
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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TOELICHTING
Algemeen
Op 11 maart 2020 heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie de uitbraak
van het zogenoemde coronavirus (officieel aangeduid als SARS-CoV-2 dan
wel COVID-19) als een pandemie bestempeld en waren landen
genoodzaakt om urgente en ingrijpende maatregelen te nemen ter
voorkoming van de verdere groei van deze pandemie.
Een besmetting met het coronavirus kan levensgevaarlijk zijn voor de
besmette persoon - tot op heden overlijden personen aan het virus - maar
kan evenzeer een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Derhalve is
het van belang om bij een vastgestelde dan wel mogelijke besmetting
onmiddellijk maatregelen te treffen om verdere verspreiding van de ziekte
te voorkomen. Ook in Sint Maarten is er ten gevolge van deze
infectieziekte een ernstige verstoring van de openbare veiligheid ontstaan,
waarbij het leven, de gezondheid en het welzijn van de ingezetenen van
het Land in ernstige mate werden bedreigd.
Dringende maatregelen dienden te worden genomen om de verdere
verspreiding van het COVID-19 (corona)virus tegen te gaan in het kader
van de bescherming van de openbare gezondheid en om te vermijden dat
de gezondheidszorg onder zodanig zware druk zou komen te staan dat de
algemene zorgverlening alsook de openbare orde, veiligheid en rust
volledig in het gedrang zouden komen. Het Land heeft in verband hiermee
destijds dan ook een aantal ‘social distancing’ maatregelen geïntroduceerd
en afgekondigd ter voorkoming dan wel beperking van de spreiding van
het coronavirus onder de bevolking. Na afweging van alle in het geding
zijnde maatregelen, bleken deze maatregelen de meest geëigende en
noodzakelijke maatregelen te zijn ter vrijwaring van de openbare
gezondheid en gezien het acuut gevaar van verdere verspreiding van dit
virus.
In relatie hiermee heeft de Minister van Justitie vervolgens op 29 maart
2020 de Tijdelijke regeling maatregelen openbare orde coronavirus
vastgesteld en afgekondigd. Deze tijdelijke regeling was ter handhaving
van het social distancing-beleid van de regering met en ter voorkoming
van verdere verspreiding van het coronavirus. De tijdelijke regeling
bevatte voorschriften als bedoeld in artikel 1 van de Algemene Politiekeur.
Vervolgens is bij Landsbesluit uitzonderingstoestand van 04 april 2020, no.
2020/ 0314, de uitzonderingstoestand afgekondigd voor het gehele
grondgebied van het Land voor een periode van twee weken en is
voormelde tijdelijke ministeriële regeling ingetrokken. Bij Landsbesluit van
18 april 2020, no. 2020/ 0316, is de uitzonderingstoestand nogmaals
verlengd met twee weken. Dit bleek noodzakelijk omdat er na een
evaluatie van de verlopen periode van de uitzonderingstoestand vast was
komen te staan dat er nog steeds sprake was van een dreigende toestand
van het coronavirus op het grondgebied van Sint Maarten.
De regering heeft fasegewijs en met inachtneming van de nodige
voorzorgsmaatregelen, het bedrijfsleven en het sociale leven op het eiland
genormaliseerd. Nadat de cijfers van besmetting met het coronavirus
waren gedaald en gestabiliseerd, heeft de regering bij Landsbesluit van 12
juni 2020, no. 2020/0372, de uitzonderingstoestand uiteindelijk
opgeheven.
Echter, het is gebleken dat het gevaar voor besmetting met het
coronavirus nog steeds aanwezig is op Sint Maarten en zich de afgelopen
dagen zorgwekkend heeft gemanifesteerd: op 21, 22 en 23 juli zijn er
respectievelijk 2, 3 en 10 besmettingen bevestigd.
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Gezien 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 ziekenhuis-infrastructuur te
vrijwaren is opnieuw een snelle interventie van de overheid vereist.
Daarbij komt dat door bovengenoemde ontwikkeling er onmiskenbaar
sprake is van buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 1 van
de Algemene Politiekeur, ingevolge welk artikel de Minister van Justitie
voorschriften in het belang van de openbare orde, rust of veiligheid kan
stellen waaraan een ieder zich dient te onderwerpen.
Mede gezien de beperkte hoeveelheid aan beschikbare testkits en de
omstandigheid dat besmette personen asymptomatisch kunnen zijn maar
wel anderen kunnen besmetten, kan gesteld worden dat de beperking van
de bewegingsvrijheid van personen één van de meest effectieve methoden
om verdere besmettingen met het coronavirus in te dammen. Derhalve is
besloten om onderliggende tweede tijdelijke regeling op te stellen.

Financiële paragraaf
Er zijn geen financiële gevolgen voor de Landskas.
Artikelsgewijze toelichting
Om de risico's van het coronavirus voor de openbare orde en
volksgezondheid te beperken dienen alle door de bevoegde autoriteiten
aldus afgekondigde maatregelen nauwgezet te worden nageleefd (artikel
1). In beginsel is het ieders eigen verantwoordelijkheid om de maatregelen
op te volgen. Met dien verstande dat indien men nalaat om de eigen
verantwoordelijkheid te nemen, het aan de overheid is om in het algemeen
belang in te grijpen. In dezen schrijft artikel 4 voor dat een ieder verplicht
is alle aanwijzingen van de politie op te volgen. Daarnaast kan niet
naleving van deze regeling worden bestraft met hechtenis of een geldboete
overeenkomstig artikel 128 van de Algemene Politiekeur (artikel 5).
Inherent aan het spoedeisend karakter van deze regeling, zal de reguliere
inwerkingtredingsstermijn van zes weken niet (kunnen) worden
gehanteerd maar zal de regeling direct bij ondertekening in werking treden
(artikel 6).

De Minister van Justitie.
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