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                                                            Nr. 2020/1057 

MINISTRIËLE BESCHIKKING  
van de 15e Augustus 2020 

 

Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie  

 
 
 In overweging genomen hebbende, de Minister van Justitie gehoord:  

 
- dat in verband met de uitbraak van COVID-19/SARS-cOv-2 (hierna afgekort als: COVID-19) 

bij Landsbesluit uitzonderingstoestand van 4 april 2020, no. 2020, 0314, de 
uitzonderingstoestand is afgekondigd voor het gehele grondgebied van het Land voor een 
periode van twee weken en bij Landsbesluit van 18 april 2020, no. 2020/0316 nogmaals is 
verlengd met twee weken;   

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

uitzonderingstoestand van 18 april 2020, no. 2020/0316, is verlengd met zes weken;  
- dat de regering bij Landsbesluit van 12 juni 2020, no. 2020/0372 de uitzonderingstoestand 

heeft opgeheven;  
- dat in verband met het gevaar van een ernstige verstoring van de openbare orde, rust en 

veiligheid de Regeling opening en sluitingstijden dienstverlenende bedrijven ter bestrijding 

van het coronavirus (AB 2020, no. 16) in werking is getreden;   

- dat de regering het bedrijfsleven en het sociale leven op het eiland gefaseerd op gang heeft 
gebracht;  

- dat het aantal  besmettingen met  COVID-19  in korte tijd met aanzienlijke aantallen zijn 
gestegen en dat als gevolg daarvan de Regeling maatregelen economisch verkeer COVID-
19 (AB 2020, no. 43) op 7 augustus 2020 inwerking is getreden;  

- dat sinds de inwerkingtreding van de Regeling maatregelen economisch verkeer COVID-19 
op 7 augustus 2020 het aantal besmettingen verder is gestegen van 74 naar 150 actieve 

gevallen op 14 augustus 2020; 
- dat gelet op het acute gevaar en de snelheid waarmee het COVID-19 virus zich verspreidt 

zorgwekkend is en een urgente interventie van de overheid  vereist ter voorkoming van 
verdere verspreiding van het COVID-19 virus en de bestrijding ervan in het kader van de 
bescherming van de openbare gezondheid;  

- dat gelet hierop sprake is van een buitengewone omstandigheid als bedoeld in artikel 56, 
eerste lid, van de Vergunningslandsverordening;  

- dat vastgesteld is dat in commerciële lokaliteiten de ‘social distancing’ maatregel en het 
dragen van een mondkapje ter voorkoming dan wel beperking van de spreiding van het 
coronavirus veelal niet in acht wordt genomen;  

- dat ter voorkoming van verdere verspreiding van het COVID-19 ter bescherming van de 
volksgezondheid van de burgers alsook van de zeer beperkte opvangcapaciteit van de 
ziekenhuisinfrastructuur, het dringend noodzakelijk wordt geacht om de lokaliteiten die over 

een koffie-, sociëteit-, bierhuisvergunning  beschikken of etablissementen die zouden 
moeten beschikken over een koffie-, sociëteit- of bierhuisvergunning tijdelijk te sluiten en 
de sluitingstijden van restaurants tijdelijk te vervroegen naar 22.00 uur.  

 
 
Gelet op:  

- artikelen 1, 2, 47, en 56, van de Vergunningslandsverordening;  
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Heeft besloten: 

 
 
Artikel 1 
Lokaliteiten die over een koffie-, sociëteit- of bierhuisvergunning beschikken of etablissementen 
die zouden moeten beschikken over een koffie-, sociëteit- of bierhuisvergunning, worden gesloten.   
 

Artikel 2 
Lokaliteiten waarvoor een restaurant vergunning is verleend dienen om 22.00 uur te sluiten.  
 
Artikel 2 
Dit ministerieel besluit treedt in werking op 16 augustus 2020 en vervalt met ingang van 1 
september 2020. Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Landscourant.  

 

 
 

 

Philipsburg, 15 augustus 2020  

De Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie  
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TOELICHTING 

Algemeen 

Artikel 56, van de Vergunningslandsverordening (AB 2013, no. 126) biedt de mogelijkheid om op 

grond van buitengewone omstandigheden, welke gevaar kunnen opleveren voor de openbare orde 

en rust en de goede zeden, gehoord de Minister van Justitie, over te gaan tot sluiting van de te 

noemen lokaliteiten.  

Het gevaar voor besmetting met het COVID-19 (corona) virus (officieel aangeduid als SARS-CoV-2 

dan wel COVID-19) op Sint Maarten is sterk aanwezig is. Het aantal actieve gevallen is in één week 

gestegen van 74 naar 150 op 14 augustus 2020.  De snelheid waarmee het COVID-19 zich 

verspreidt, is zeer zorgwekkend. In het kader van de gezondheid van de burgers en de 

opvangcapaciteit van de ziekenhuisinfrastructuur is interventie van de overheid van urgent belang. 

Uit cijfers van CPS is gebleken dat de verspreiding in belangrijke mate heeft plaatsgevonden in bars, 

nachtclubs, discotheken etc. Gelet op het hiervoor beschrevene is er sprake van een buitengewone 

omstandigheid als bedoeld in artikel 56, van de Vergunningslandsverordening.  

Ter voorkoming van verdere verspreiding van het COVID-19 virus ter bescherming van de 

volksgezondheid, wordt het noodzakelijk geacht om drukbezochte lokaliteiten die aangemerkt 

worden als een ‘high risk’ locatie te sluiten. Hierbij is ook besloten om op grond van artikel 47, van 

de Vergunningslandsverordening de sluitingstijden van restaurants te vervroegen naar 22.00 uur.  

Onder lokaliteiten die gesloten moeten worden, wordt onder meer verstaan: bars, nachtclubs, 

discotheken, lounges, zoals sigaar en andere lounges en ‘adult entertainment’ lokaliteiten. Daarnaast 

zijn er etablissementen die onder artikel 2 van de Vergunningslandsverordening vallen, maar geen 

vergunning of toestemming ingevolge dat artikel hebben. Te denken valt aan etablissementen die 

sterke of zak-alcoholische drank verkopen zonder de benodigde vergunning. Deze etablissementen 

vallen ook onder het gebod van artikel 1 van deze beschikking. 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaar: 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo. 56, eerste lid, van de Landsverordening 

Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift 

ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven.  

 

Beroep: In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de 

Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze 

beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.  

 

 
 

 
 


