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Jaargang 2020 

AB 2020, no. 31 

Regeling van de Minister-President van 29 mei 2020 tot het 

vaststellen van fase 3, zoals opgenomen in bijlage 3, en tot 

wijziging van bijlage 1, beide behorende bij het 

Landsbesluit van 10 mei 2020, no 2020/0324, tot verlenging 

van de uitzonderingstoestand afgekondigd bij Landsbesluit 

verlenging uitzonderingstoestand van 18 april 2020, no. 

2020/ 0316, voor het gehele gebied van het land Sint 

Maarten.  
 

 
 

DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

 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 coronavirus 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 het landsbesluit van 18 april 2020, no. 

2020/0316, voor het gehele gebied van het land Sint Maarten over te gaan 

met een periode van zes weken, en tot een gefaseerde opening van 

meerdere bedrijven, waarbij bedoelde bedrijven zich moeten houden aan 

de richtlijnen en fasen opgenomen in de bijlagen bij dat landsbesluit; 

dat het publiek is toegestaan vanaf 5 uur in de ochtend tot 11 uur in de 

avond op de openbare weg te begeven gedurende de van toepassing 

zijnde fase; 

dat de Minister-President op grond van artikel 2, vierde lid, van voormeld 

landsbesluit, de daarin bedoelde fasen bij ministeriële regeling kan 

vaststellen; 

dat de Minister-President voorts op grond van artikel 2, vijfde lid, de 

bijlagen bij dat landsbesluit, bij ministeriële regeling kan wijzigen; 

dat de Minister-President middels ministeriële regeling van 16 mei 2020 

fase 2, zoals opgenomen in genoemde bijlage 3, heeft vastgesteld en ook 
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wijzigingen heeft aangebracht in bijlage 2 van het landsbesluit van 10 mei 

2020;  

dat de Minister-President middels de onderhavige  ministeriële regeling de 

fase 3, zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling, wilt instellen en ook 

wijzigingen wilt aanbrengen in de uren, zoals genoemd in artikel 2 van het 

landsbesluit van 10 mei 2020. 

Gelet op artikel 2, vierde en vijfde lid, van het Landsbesluit 

uitzonderingstoestand van 10 mei 2020, no. 2020/0324, tot verlenging 

van de uitzonderingstoestand afgekondigd bij Landsbesluit verlenging 

uitzonderingstoestand van 18 april 2020, no. 2020/ 0316, voor het gehele 

gebied van het land Sint Maarten;  

 

Besluit: 

Artikel I 

Fase 3 als bedoeld in bijlage 3 van het landsbesluit uitzonderingstoestand 

van 10 mei 2020, no. 2020/0324, wordt vastgesteld met de aanpassingen, 

zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze ministeriële regeling, ingaande 

zaterdag 30 mei 2020.  

Artikel II 

De uren zoals bedoeld in artikel 2 van het landsbesluit 

uitzonderingstoestand van 10 mei 2020, no. 2020/0324, worden als volgt 

aangepast. 

Het is aan een ieder geboden zich te gedragen als bedoeld in artikel 11 van 

de Landsverordening uitzonderingstoestand, in het bijzonder om zich niet 

op de openbare weg te begeven of zich aan de openbare weg op te 

houden, van 11 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend, voor de periode 

genoemd in artikel 1 van het landsbesluit van 10 mei, no. 2020/0324.  

Artikel III 

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

artikel 127, derde lid, van de Staatregeling, in werking op de dag van de 

ondertekening hiervan en wordt bekendgemaakt in het Afkondigingsblad 

en beschikbare lokale media. 

 

 
 
De negenentwintigste mei 2020 
De Minister van Algemene Zaken  
 

 
 

                               Uitgegeven de dertigste mei 2020 
                               De Minister van Algemene Zaken 
                               Namens deze, 

                               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 

 
       

 



AB 2020, no. 31 
 

3 

BIJLAGE 1 BIJ MINISTERIELE REGELING TOT WIJZIGING VAN het 

Landsbesluit van 10 mei 2020, no 2020/0324, NUMMER 10523 
 

1. List of businesses allowed to open 
The below businesses, services and recreational activities may resume, as 

part of Phase 3 of the re-opening plan, starting Saturday May 30, 2020.  
 

 
*Contingent upon the National Ordinance on Admission & 
Expulsion of Visitors, Notice to Mariners, Timatic notices and other 
regulations/ restrictions related to travel by air and sea. 
 

 
2. Opening hours  

            Business opening hours are 7 days per week from 6 am – 9 pm.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Food & Beverages Personal & Professional Services 

1. Restaurants (dine-in with social 

distancing) 

21. Laundromats (for public use) 

Retail of goods 22. Travel Agencies 

2. Retailers of Clothes, Jewelry, 

Shoes & Souvenirs 

Freight Services (Pick-up service 

allowed) 

3. Furniture & Appliance Stores 23. Cargo, Shipping & Mailbox 

services  

4. Natural Health Stores Public Transportation Services 

5. Pet Stores 24. Tours & Groups (at 50% capacity) 

6. Cosmetic Stores 25. Car Rental Services 

7. Retail of Vehicles & Vessels Education (if plans are intact) 

8. Retail of Alcohol & Tobacco 26. Universities 

9. All other Retail Stores 27. Vocational Training Institutes 

Recreational Activities 28. All Other Educational Institutes 

10. Bars (with social distancing) Personal Care Services 

11. Cinemas & Theatres 29. Barbershops, Hair & Nail salons 

12. Casinos & Lotteries Religious Services 

13. Contact Sports 30. Churches & Other worship 

services 

14. Sport facilities (e.g. gyms) & 

stadiums 

31. Weddings 

15. Beach & Water Activities Marine Services 

16. Indoor & Outdoor Activities  32. Boat Rental / Charter Services 

17. Art galleries & Exhibition Halls 33. Ferry Services (@ 50% capacity)* 

18. Recreational Centers 34. Vessels 

Public Services  

19. Community Councils  

20. Non-Gov’t Organizations 

(foundations, associations) 
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3. High risk businesses must submit their operational plans for 
approval to taskforce@sintmaartengov.org prior to re-opening. The 
list of high risk businesses for phase 3 and 4 is as follows: 
 

 

Businesses in phase 3 and 4 with a high Public Health risk 
which should submit their plan for approval 

Phase 

Restaurants (dining-in) 

III 

Tours and groups 

Hair salons, Barbershops and nail salons 

Churches and other worship establishments 

Cinemas and theatres 

Bars, nightclubs & other dancing establishments 

On land indoor activities (e.g. game rooms, kids playrooms) 

Casinos 

Sport facilities - contact sports (incl. gym) 

Recreational centers, e.g. dance schools, comm. centers etc. 

Weddings, funerals & others 

Market vending 

IV Massage Services incl. Body & Beauty Treatments 

Adult Entertainment Establishments 

 

4. Waivers (written permission to cross the border)  
Persons who live in Sint Maarten and work in Saint Martin or have 
urgent medical appointments should get the necessary waiver 
signed by their employer and the Prefet of St. Barths and Saint 
Martin via the online form 
(https://forms.gle/QugqNVS1nWrCnY9U9) and send digital copies 
to (covid19pref@saint-barth-saint-martin.gouv.fr. This also counts 

for deliveries.  
 

5. Business and Services allowed to serve the public in connection 
with point 1 above must adhere to the guidelines outlined in 
addendum 2, entitled ‘Guidelines for the Preparation of 

COVID-19 Prevention and Safety Plans for the Business 
Community of Sint Maarten’ and subsequent industry specific 

guidelines, and must have their operational plans in place prior to 
opening to the public. Failure to do so, will result in closure of the 
business. Additional guidelines may be developed and 
published in the interest of Public Health & Safety by the 
relevant authorities. In case of conflict, the newer 
guidelines shall override the older guidelines. 
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