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Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Sociale 

Ontwikkeling en Arbeid van 14 september 2020, tot 

wijziging van de Regeling aankomst passagiers COVID-19 

in verband met de termijn van het bewijs van de RT-PCR 

sars-cov test    
 

 
 

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN 

ARBEID, 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat artikel 5, eerste lid, van de Regeling aankomst passagiers 

COVID-19 bepaalt dat personen afkomstig uit een land met een 

hoog risico verplicht zijn uiterlijk 72 uur voor de datum van 

aankomst een door de Minister goedgekeurde RTPCR sars-cov 2 te 

ondergaan met een negatief resultaat als gevolg, en het 

testresultaat vooraf te hebben upgeload op de website 

www.stmaartenentry.com; 

- dat artikel 6, eerste lid, onderdeel a, bepaalt dat ingezetenen 

verplicht zijn op eigen kosten uiterlijk 72 uur voor de datum van 

aankomst een door de Minister 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; 

- dat voornoemde termijnen in de praktijk dusdanig kort bleken te 

zijn, dat zowel reizende ingezetenen als reizende niet-ingezetenen 

grote problemen hebben om aan die termijnen te kunnen voldoen; 

- dat de in de vorige overweging bedoelde niet-ingezeten vooral 

Amerikaanse reizigers betreffen; 

- dat de problemen met voormelde termijnen ook tot vervelende 

situaties leiden voor het aanwezige personeelsleden op de 

luchthaven, die belast zijn met de controle van de testresultaten 

en de wettelijk vastgestelde termijnen; 

- dat het wenselijk is die termijnen zodanig aan te passen, dat 

enerzijds de garantie van de geldigheid van de vereiste test wordt 

gewaarborgd en anderzijds dat de reizigers een redelijke termijn 

hebben om die test te ondergaan en vervolgens de resultaat 

daarvan te uploaden op de betreffende website;       

 

Gelet op: 

Artikel 5, eerste lid, en artikel 6, eerste lid, van de Regeling aankomst 

passagiers COVID-19; 
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BESLUIT: 

Artikel I 

 

De Regeling aankomst passagiers COVID-19 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 5, eerste lid, wordt “72 uur” vervangen door: 120 uur. 

  

2.   In artikel 6, eerste lid, wordt “72 uur” vervangen door: 120 uur. 

 

 

 

Artikel II 

 

Deze regeling treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als bedoeld in 

artikel127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met ingang van de 

eerste dag na ondertekening daarvan. 

 

 

Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad 

geplaatst. 

 

 

 

 

 
 

 
De veertiende September 2020 
De Minister van Volksgezondheid,  
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

 

  

 

 
 

                               Uitgegeven de vijftiende september 2020 
                               De Minister van Algemene Zaken 
                               Namens deze, 
                               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING 

 
  
Algemeen deel 
 

De Minsister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie (TEZVT) heeft op het alarmerende economische oogpunt 
bezorgdheid geuit over het feit dat het land mogelijk zeer binnenkort wordt 

geconfronteerd met het onvermogen voor luchtvaartmaatschappijen om 
vluchten met reizigers te vervullen.  
 
Luchtvaartmaatschappijen en reizigers legde contact met de kabinetten 
van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA) en TEZVT 
alsmede het “St. Maarten Tourism Bureau” en hebben zijn diepe 

bezorgdheid geuit over het feit dat passagiers or reizigers niet in staat zijn 

om een RT-PCR-test binnen 72 uur (3 dagen) na vertrek te voltooien en de 
resultaten hebben  vóór zijn vlucht.  
 
De hotelbranche heeft ook alarmerende zorgen geuit over annuleringen 
doordat personen de toegang wordt geweigerd omdat ze niet over de 
nauwkeurige test beschikken, meestal omdat ze niet binnen 72 uur 

toegang hebben tot de specifieke test die St. Maarten vereist. Deze 
factoren hebben geresulteerd in een ernstig inkomensverlies voor Sint 
Maarten, wat een aanzienlijke impact zal hebben op het levensonderhoud 
van veel inwoners wier inkomen afhankelijk is van is van een bloeiende 
toeristische economie. 
 
Het land wordt ook geconfronteerd met de tweede golf van de COVID19-

gezondheidspandemie en blijft het opereren met minimale 
gezondheidszorgcapaciteit. Het evenwicht tussen de volksgezondheid en 

de economie is moeilijk geweest voor beleidsmakers over de hele wereld. 
De risico's tegen voordelen moeten worden afgewogen en zullen een 
moeilijke afweging blijven, terwijl wij door het nieuwe normaal navigeren.  
 

Op basis van de onderstaande analyse meer waarde hecht aan het 
waarborgen van de volksgezondheid ten koste van de economie, zullen de 
gevolgen veel groter zijn voor de samenleving zonder inkomen om andere 
activiteiten van op het eiland overeind te houden. Een economische 
ondergang om de volksgezondheid te beschermen zal resulteren in extra 
sociale, gezondheids- en milieucrises - honger, armoede, geestelijke 
gezondheid, dakloosheid, misdaad, toename van huiselijk geweld, 

alcoholmisbruik, vervuiling, enz. 
 
Als wij waarde hechten aan economie en volksgezondheid met synergie, 
zal de schade voor de volksgezondheid minimaal zijn zodra de 

noodzakelijke volksgezondheidsmaatregelen consequent worden ingevoerd 
- sociale afstand nemen, maskers, goede hygiëne, PCR-testen voor 
aankomst en / of bij aankomst, nieuwe zaken protocollen, 

contactopsporing, efficiënte quarantaine- en isolatieprotocollen, 
behandelprotocollen inclusief holistische remedies, 
gemeenschapsbewustzijn en het vergroten van de lokale 
gezondheidszorgcapaciteit. Deze inspanningen zullen de minister van 
TEZVT helpen om onze economische levensvatbaarheid te verzekeren. 
 

In aanvulling op het bovenstaande, illustreren de epidemiologische 
gegevens dat de verspreiding van het virus binnen de tweede golf 
gebaseerd is op lokale transmissies van de eerste golf en niet van 
personen die naar St. Maarten reizen. Tot op heden zijn in totaal 6, 711 
personen naar St. Maarten gereisd, met in totaal 726 opnieuw getest op de 
luchthaven. Van de 726 hertoetst waren er 4 positief. Dit illustreert een 

risico van 0,005% dat gevallen worden geïmporteerd op basis van onze 

ervaring van de maand augustus 2020. Bovendien hebben de verhoogde 
screeningmaatregelen die zijn uitgevoerd door het Airport Health Project 
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Team ertoe geleid dat de landen met succes in staat zijn om de verdere 

verspreiding van de virus aan de grenzen om lokale transmissies te 
vermijden. 
 
Nu de werkloosheid stijgt, heeft het ministerie van VSA een 

begrotingswijziging voorgesteld om de middelen te verhogen die nodig zijn 
om financiële hulp te bieden aan degenen die niet in hun basisbehoeften 
kunnen voorzien.  
 
Op basis van deze analyse wordt het risico voor de volksgezondheid als 
minimaal beschouwd wanneer het wordt afgewogen tegen de economische 
voordelen van het aanbrengen van de nodige wijzigingen aan de 

gezondheidsvereisten van St. Maarten om het aantal reizigers te 
stimuleren door de bovenstaande beslissingspunten te ondersteunen. 
 

 

 

 

 

De Minister van Volksgezondheid, Sociale 

Ontwikkeling en Arbeid 

 

 

 

 

 

                                    

                         

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


