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OPROEPING

ECHTSCHEIDING

Bij exploot van de 10de februari 2014, waarvan afschrift is
gelaten aan de Officier van Justitie op Sint Maarten, heb ik,
Mark John Rabess, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten, wonende op
gemeld eiland en kantoorhoudend aan de W. G. Buncamper
Road #4 Unit 1, in het Plaza Building te Philipsburg op Sint
Maarten, gevolg gevend aan de beschikking van 27 Januari
2014 van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg,
DARRYL AYLWARD ANTHONY STUART, wonende op
Sint Maarten en werkzaam bij het land Sint Maarten,
Ministerie van VROMI, afdeling Nieuwe Werken, gevestigd
aan de Clem Labega Square althans aan de W.J.A Nisbeth
Road, Philipsburg, Sint. Maarten.

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van
Sint Maarten, van 12 augustus 2013, de
echtscheiding is uitgesproken tussen PATRICIA
INE HO-SAM-SOOI, wonende op Sint Maarten en
ERICK HAROLD BEUDEKER, wonende te Amsterdam,
Nederland, partijen met elkander gehuwd op 19
december 1975 te ‘s-Gravenhage.
De deurwaarder,
Mark J. Rabess

OPGEROEPEN
om op 6 mei 2014, des voormiddags te 8:30 uur, te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.Maarten om
op de vordering van GOVERT JACQUES FLOOR MARIE
VAN DE PEIJL, wonende op Sint Maarten en
gedomicilieerd aan de Frontstreet 6, Suite 3 B-C te
Philipsburg, ten kantore van Bermon Law & Legislative
services, en gemachtigd de advocate mr. M.M. HofmanRuigrok, te antwoorden
De deurwaarder,
Mark J. Rabess

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 542 4724/542 4701 of fax: 542 9514.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB)
o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij
Ontvanger.

Abonnementsprijs per 18 november 2011:
- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per
jaar bij vooruitbetaling;
- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de
Ontvanger.
Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een digitaal
medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 4 maart a.s.
voor 12.00 ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 7 februari 2014, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan BIP INDUSTRY N.V voorheen wonende te ORANGE
GROVE ROAD # 65-B, COLE BAY thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 3
februari 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 6de februari 2014, heb ik, Ervin A.
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Sint Maarten, gevolg gevende aan een
beschikking van de E.A. Heer Rechter in het G.E.A.,
Sint Maarten van de 31ste januari 2014,
OPGEROEPEN
DE ERVEN PATTERSON zonder bekende woonen/of verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting van: maandag de 7de april 2014,
des voormiddags te 11.00 uur ten Raadhuize te
Philipsburg, ten einde op de door: De ERVEN
PATTERSON, gedomicilieerd in de Soualiga Building,
ten kantore van de advocaat mr. R.F. Gibson Jr.,
tegen hen ingestelde vordering te antwoorden.
E.J. No: 13/14
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

OPROEPING
Bij exploot d.d. 7 februari 2014, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Sint Maarten, heb ik,
Solange M. APON, deurwaarder op Sint Maarten, alhier,
OPGEROEPEN
Caribbean Industrial Gases SARL, zonder bekende
adres op St. Maarten, om op dinsdag, 22 april 2014 te
08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste
aanleg op Sint Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te
verschijnen, om op de vordering van Sol Antilles N.V. &
Sol Brands Inc., gedomicilieerd ten kantore van mr. Lucas
Berman, gevestigd op Sint Maarten, alhier, te antwoorden.
(AR 06/14)
De deurwaarder S.M. APON
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BANKRUPTCY
By decision of 27 January 2014 the Court of First Instance
of Sint Maarten has declared bankrupt:
ARJUN CHELLARAM SHAMDASANI d.b.a. SAM’S PLACE
Mr. C.T.M. Luijks has been appointed as supervisory judge.
The Court has appointed Mr. M.D. van den Brink as trustee
in bankruptcy.
Creditors are requested to submit their claims to the
trustee in writing, supported with documentation, indicating
the nature and the amount of the claim, and outlining what
(if any) rights of priority or other special creditor rights are
asserted.
Trustee
M.D. van den Brink
Van Eps Kunneman VanDoorne
Sparrow Road 4, Philipsburg
T +1 721 5422 902
F +1 721 5422 907
brink@ekvandoorne.com
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BEKENDMAKING OMZETTING

Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 2:300,
2:303 en 2:5 van het Burgerlijk Wetboek, maakt mr.
H. Parisius notaris ter standplaats Sint Maarten,
hierbij bekend dat in een akte op 18 december 2013
voor hem verleden, de vennootschap ROMERGY INC.,
opgericht naar het recht van de Britse
Maagdeneilanden zich heeft omgezet in een besloten
vennootschap naar Sint Maarten recht genaamd
ROMERGY B.V., gevestigd te Sint Maarten,
en gelijktijdig haar statuten heeft gewijzigd, zulks
met ingang van 27 januari 2014.
NOTICE OF CONVERSION
In compliance with the provisions of Article 2:304
of the Civil Code, Henry Parisius, substituting civil law
notary on Sint Maarten, hereby announces that in a
deed of conversion executed on February 12th, 2014,
he has established that the general meeting of
shareholders of SILVER ISLAND CORPORATION N.V.,
a limited liability company domiciled in Sint Maarten
has validly resolved to convert SILVER ISLAND
CORPORATION N.V. into a company under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg.
DÉJÀ VU BAR, RESTAURANT & DISCOTHEQUE N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten

BAUHAUS FINANCE N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 30 december 2013 te ontbinden.
De Vereffenaar

INTERBAUHAUS INVESTMENTS N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten

Bij besluit van de Algemene Verggadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 30 april 2013 te ontbinden.
De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang en
samenstelling van de bezittingen en schulden van de
vennootschap is en heeft daarvan een balans
opgemaakt, welke ter inzage ligt en voor alle
belanghebbenden ten kantore van de vennootschap
en het handelsregister gedurende 30 dagen na deze
publicatie.

Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 30 december 2013 te ontbinden.

De vennootschap zal op korte termijn al haar
schulden voldoen, waarna het overschot aan de
aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig
de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

De Vereffenaar

De Vereffenaar
Tedamco N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten

INTERBAUHAUS FINANCE N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 30 december 2013 te ontbinden.
De Vereffenaar

Bovengenoemde rechtspersoon is door een besluit
van haar algemene vergadering op 18 oktober 2013
ontbonden per 1 november 2013. De rekening van
verantwoording en het plan van verdeling liggen voor
een ieder tot 30 dagen na deze publicatie ter inzage
ten kantore van het handelsregister van de Kamer
van Koophandel te Sint Maarten en ten kantore
van de vennootschap.
De vereffenaar:
G. J. Bergman
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No.49-14/JUS
BESCHIKKING VAN DE

MINISTER VAN JUSTITIE

Gelet op:
Artikel 10 van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba .
BESLUIT:
Artikel 1
De medewerkers van de flexibele inzetbare pool Koninklijke Marechaussee, genoemd in de bijlage bij dit besluit,
(hierna te noemen: de medewerkers flexpool) worden voor de duur van hun detachering te Sint Maarten aangesteld
als buitengewoon agenten van politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13 van de Rijkswet
politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Artikel 2
De
a.
b.
c.
d.
e.
f.

medewerkers flexpool worden ingezet ter ondersteuning bij:
het grenstoezicht;
het vreemdelingentoezicht;
de drugscontroles aan de grenzen;
de bestrijding van migratiecriminaliteit;
de bestrijding van drugscriminaliteit; en
de bestrijding van geweldscriminaliteit.
Artikel 3

Dit besluit treedt per direct in werking en is geldig tot 1 juli 2014.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, zevende februari 2014
De Minister van Justitie,
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Bijlage bij ministeriele beschikking van 7 februari 2014, nr. 49-14/JUS

Naam

Voor-voegsel

Voorletters

Roepnaam

Rang

Bek-Schneider

J.J.F

Jozef

Wachtmeester 1e klas

Koelewijn

M.

Marjolein

Wachtmeester 1e klas

Brouwer

E.J.C

Eddo

Wachtmeester 1e klas

Berger

C.A.

Catharina

Wachtmeester 1e klas

Orth

S.P.

Stanno

Wachtmeester 1e Kla
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Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu
en Infrastructuur
Ministry of Public Housing, Spatial
Planning, Environment and Infrastructure

AANKONDIGING – OPENBARE HOORZITTING
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#16 Tamarindesteeg
Philipsburg,
Sint Maarten
T: 542-4289
F: 543-7817

ph: 542-4289
fax: 543-7817
mob: 520-7991
e-mail:
Louis.Brown@sintmaar

Voorontwerp ontwikkelingsplan Simpson Bay

In lijn met de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning (AB 2013, GT no.144) kondigt de
Minister van VROMI een openbare hoorzitting aan betreffende het voorontwerp ontwikkelingsplan Simpson
Bay. Het ontwikkelingsplan (ook wel bestemmingsplan genoemd) vormt het kader voor ruimtelijke
ontwikkelingen voor zover deze betrekking hebben op het bouwen en gebruiken van grond en opstallen.
Het voorontwerp ontwikkelingsplan Simpson Bay wordt tijdens de openbare hoorzitting gepresenteerd.
Iedereen is uitgenodigd en de aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld om hun mening over het
voorontwerp kenbaar te maken (het voorontwerp ontwikkelingsplan Simpson Bay omvat ook Beacon Hill,
de luchthaven en de Simpson Bay lagoon):

Dinsdag, 25 februari 2014, vanaf 19:00 u.
Allen Halley Sports & Recreation Centre
Sr. Modesta Road nr. 25, Simpson Bay
Met inachtneming van de opmerkingen op het voorontwerp zal vervolgens het ontwerp ontwikkelingsplan
voor een periode van 30 dagen ter inzage worden gelegd. De ter inzage legging zal eveneens bekend
worden gemaakt.

De Minister van VROMI
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Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu
en Infrastructuur
Ministry of Public Housing, Spatial
Planning, Environment and Infrastructure
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#16 Tamarindesteeg
Philipsburg,
Sint Maarten
T: 542-4289
F: 543-7817

ph: 542-4289
fax: 543-7817
mob: 520-7991
e-mail:
Louis.Brown@sintmaar

ANNOUNCEMENT – PUBLIC HEARING

Preliminary draft development plan Simpson Bay

In accordance with the National Ordinance on Spatial Development Planning (AB 2013, GT no. 144) the
Minister of VROMI hereby announces a public hearing with respect to the preliminary draft development
plan Simpson Bay. The development plan (in popular terms a zoning plan) will guide the future spatial
development of the Simpson Bay area where it relates to land use and building regulations. The
preliminary draft development plan Simpson Bay will be presented during this public hearing.
Everyone is invited to share their thoughts/concerns with us based on the presentation of the preliminary
draft development plan Simpson Bay (the preliminary draft development plan Simpson Bay includes
Beacon Hill, Princess Juliana International Airport and the Simpson Bay lagoon):

Tuesday, February 25, 2014, starting at 7.00 PM
Allen Halley Sports & Recreation Centre
Sr. Modesta Road #25, Simpson Bay
Taking into account the comments voiced during the public hearing, the hearing will be followed by the
placement of the draft development plan for a period of 30 days for public review. The public review of the
draft development plan will be announced accordingly.

The Minister of VROMI
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No. 2013/2191

LANDSBESLUIT

Van 22 november 2013, no. LB-13/0960
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is een voorzitter, leden en secretarissen van het Medisch Tuchtcollege voor Sint Maarten te
benoemen alsmede hun plaatsvervangers;

-

dat de bevoegdheid tot het benoemen van de voorzitter, leden en secretaris alsmede hun plaatsvervangers is
toebedeeld aan de Gouverneur;

-

dat het in het huidige staatsbestel passend is deze bevoegheid onder de ministeriële verantwoordelijkheid te
laten vallen door deze benoemingen bij landsbesluit te laten plaatshebben;

Gelet op:
de artikelen 9, 10 en 11 van de Eenvormige landsverordening van 4 maart 1957, houdende regeling van de
tuchtrechtspraak over personen, die de geneeskunst uitoefenen, zomede over apothekers (P.B. 1957 no. 30);
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder Medisch Tuchtcollege: het Medisch Tuchtcollege, bedoeld in artikel 8,
eerste lid, van de Eenvormige landsverordening van 4 maart 1957, houdende regeling van de tuchtrechtspraak
over personen, die geneeskunst uitoefenen, zomede over apothekers (P.B. 1957, no. 30).
Artikel 2
1. Tot voorzitter van het Medisch Tuchtcollege wordt benoemd:
mevrouw mr. C.P. van Gastel, voor de periode tot 1 augustus 2018.
2. Tot plaatsvervangend voorzitter van het Medisch Tuchtcollege wordt benoemd:
de heer mr. E.J. van der Poel, voor de periode tot 17 augustus 2019.
3. Tot lid van het Medisch Tuchtcollege worden benoemd:
a. de heer drs. F.D. Pinedo, arts, voor de periode tot 10 oktober 2016;
b. de heer dr. K. Berend, arts, voor de periode tot 10 oktober 2016;
c. de heer drs. R.C. Rojer, tandarts, voor de periode tot 10 oktober 2016, en
d. de heer drs. D.A. Hollander, apotheker, voor de periode tot 10 oktober 2016.
4. Tot plaatsvervangend lid van het Medisch Tuchtcollege worden benoemd:
a. de heer drs. R.R. Voigt, arts, voor de periode tot 10 oktober 2016;
b. mevrouw drs. M.J. Wong Loi Sing, arts, voor de periode tot 1 augustus 2018;
c. mevrouw drs. G.J. Spencer, arts, voor de periode tot 1 november 2019.
d. de heer drs. J.M. Bet, tandarts, voor de periode tot 1 augustus 2018;

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
e.
f.
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mevrouw drs. A.N.G. Tjin-A-Tsoi, apotheker, voor de periode tot 1 augustus 2018, en
mevrouw N.F. Carty, Pharm.D., apotheker, voor de periode tot 1 november 2019.

Artikel 3
1. Tot secretaris van het Medisch Tuchtcollege wordt benoemd:
mevrouw M. Margaretha.
2. Tot plaatsvervangend secretaris van het Medisch Tuchtcollege worden benoemd:
a. mevrouw M. James-Christina, en
b. mevrouw B. Nucatia.
Artikel 4
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Landscourant waarin
deze wordt geplaatst.
Philipsburg, zeven januari 2014
De Gouverneur van Sint Maarten

E.B. Holiday

De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
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Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication

AMENDMENT: ST. MAARTEN VENDING & BEACH POLICY JAN 2012
1. PURPOSE
This policy establishes the parameters for vending activities throughout the island (Dutch) and on the beaches.
2. APPLICATION
This policy applies to The St. Maarten Vending and Beach Policy January 2012.
3. GOALS & PRINCIPLES
The Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication (TEZVT) believes in the
general interest and preservation of the economic development of the market.
Allowing and issuing additional vending permits for Mullet Bay will benefit entrepreneurship and the economy
of St. Maarten. To preserve a healthy balance between the quality of life and good business practices, the
Government will pay more attention to control and enforcement of businesses activities.
Explanation
The below changes were decided after consideration of:
a. The fact that the government wants to stimulate entrepreneurship and economic growth for
St. Maarten;
4. POLICY
Effective as of February 18, 2014 the St. Maarten Vending and Beach Policy January 2012 was amended.
The amendment is as follows:


A maximum of four (4) beach activities is allowed for Mullet Bay Beach



A maximum of three (3) motorized water activities for Mullet Bay Beach



A maximum of three (3) non-motorized water activities for Mullet Bay Beach

All future requests for watersports activities on all beaches, will require an advice from the Department of Civil
Aviation, Shipping & Maritime Affairs.

MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRAFFIC AND TELECOMMUNICATION
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Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication

POLICY: MORATORIUM ON BUSINESS AND OPERATIONAL LICENSES SUPERMARKETS

1. PURPOSE
This policy establishes the parameters on the issuance of business and operational licenses for supermarkets.
2. APPLICATION
This policy applies to all new applications for business and operational licenses for supermarkets.
3. GOALS & PRINCIPLES
The Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication (TEZVT) believes in the
general interest and preservation of the economic development of the market.
4. POLICY
The Minister of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication in his capacity has seen the
need in the general interest to implement a moratorium on the issuance of business and operational licenses for
supermarkets.
Supermarkets are defined as “De import, export, het kopen en verkopen van-, de groot- en kleinhandel in- en de
distributie van: a. verse, ingeblikte, bevroren en gedroogde levens- en genotsmiddelen; b. huishoudelijke
artikelen; c. groenten en fruit; d. vis en vlees; e. alcoholische en alcoholvrije dranken”.

Implementation of this moratorium was decided after consideration of:
i.

The fact that the government needs time to review the basis for further development of the supermarket
industry through new and additional entry of supermarkets;

ii.

The fact that the government needs time to verify the impact of the current composition of the
supermarket industry, its penetration and the quality of its service on the economy of St. Maarten;

iii.

The fact that the Government has to prepare a new zoning policy, taking into account the results of the
household assessment, with particular attention to the services offered and in which areas, to determine
to which extent the needs of consumers in St. Maarten are satisfied and to which extent the economic
growth is driven on St. Maarten.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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Allowing or issuing additional business and operational licenses for supermarkets, could entail consequences
that create harm to the existing supermarkets and their investments, with the end result of providing inadequate
quality and service that will not benefit the economy of St. Maarten. The Government has the task to prevent
such a negative impact on the supermarket industry, and therefor establishes this moratorium.
i.
ii.

Effective immediately a temporary stop on all applications for business and operational licenses for
supermarkets has been implemented.
This moratorium will go into effect as of February 18, 2014 and remain in effect until the completion of
the household assessment study and the economic zoning policy.

iii.

The moratorium applies to all applicants, each applicant must be informed of this moratorium.

iv.

The department of economic licenses and the control department are responsible for the monitoring of
this moratorium.

v.

The public will be notified of any changes via the local media and the government website
www.sintmaartengov.org

MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRAFFIC AND TELECOMMUNICATION
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Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication

MORATORIUM POLICY: PUBLIC TRANSPORTATION LICENSES - BUS, TAXI, & T’S

1. PURPOSE
This policy establishes the conditions for the establishment of a moratorium on the issuance of Public
Transportation Permits, which includes, Bus Permits, Taxi Permits, & T Permits (Tour bus T’s).
2. APPLICATION
This policy applies to all new applications for a Bus, Taxi, and T Permits. All pending applications submitted
prior to the establishment of the moratorium will not be affected.
3. LEGAL AUTHORITY
Public transportation is governed by the National Ordinance Public Transportation and the Island Decree of
August 24th, 1970 and this policy.
4. GOALS & PRINCIPLES
The Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication (TEZVT) believes that in the
general interest and preservation of the public transportation sector, it is necessary to impose a moratorium.


To prevent over saturation: The last published official census of 2001, the population of St.
Maarten was 30,594. The official estimate of the population as of 1 January 2010 was 37,429 for
a population density of 1,100 inhabitants per km². There is sufficient population density
combined with the number of bus (including G’s and T’s) and taxi operators, to serve the market.



To prevent harm: The existing Legislation that dates to 1969 and 1970 does not adequately
regulate and protect the industry. For instance currently a license is granted without any
restrictions, there are no officially established routes and bus operators are not required to
operate on specific designated routes. The result is that only lucrative routes are serviced, and
less lucrative routes are left unattended. Adding additional operators will only serve to harm the
industry.

5. POLICY
1. As of February 18, 2014 a moratorium is established for the issuance of all new bus, taxi and T permits
2. This moratorium does not affect already issued licenses that may become available due to the death of the
license holder or if the license is retracted.
3. The moratorium does not affect those applicants that applied prior to the establishing of the moratorium.
Pending request will be processed and the applicants informed accordingly.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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4. All new request are valid for a period of 6 months. However a request is no longer considered pending once it
has been handled. Therefore, applicants are required to reapply.
5. In the event the moratorium is lifted or amended the public will be notified via the local media (print &
digital) and the government website.
6. No G plates will be issued for Tour Operations.

7. Implement this moratorium was decided after consideration of:
a. The fact that the government needs time to review the development s within public transportation and
any new and additional entry of operators into the market;
b. The fact that the government needs time to verify the impact of the current composition of the public
transportation industry, its penetration and the quality of its service on the economy of St. Maarten;
c. The fact that the Government has to prepare a new public transportation legislation and policy with
particular attention to the services offered and in which areas, to determine to which extent the needs of
consumers in St. Maarten are satisfied and to which extent the economic growth is driven on St.
Maarten.

MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRAFFIC AND TELECOMMUNICATION
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Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication

POLICY: LIFTING OF MORATORIUM ON BAR &/ RESTAURANTS
1. PURPOSE
This policy establishes parameters on the issuance of business and or operational licenses for bars and
restaurants.
2. APPLICATION
This policy applies to all new applications for business and operational licenses for bars and or restaurants.
3. GOALS & PRINCIPLES
The Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication (TEZVT) believes in the
general interest and preservation of the economic development of the market.
Although allowing and issuing additional business and operational licenses for bars and/or restaurants will
benefit entrepreneurship and the economy of St. Maarten, to preserve a healthy balance between the quality of
life and good business practices, the Government will pay more attention to the control of businesses,
specifically the control of closure hours and music volume.
The lifting of the Moratorium was decided after consideration of:
a.
The fact that the government wants to stimulate entrepreneurship and the economic growth of St.
Maarten;

4. POLICY
i.
Effective February 19, 2014, the moratorium is lifted for all areas for business and operational licenses
for bars and /or restaurants, with the exception of the A. TH. Illidge Road.
ii.

The moratorium on the business and operational licenses for bars and/or restaurants applies to the
section of A.TH Illidge Road, beginning at the round-a-bout at the intersections of A. TH. Illidge Road,
Zagersgut Road and The Cottage Drive until the intersection of Arch Road and Dominica Drive will stay
in place.

iii.

Articles 1 and 2 apply to all individuals, entities, organizations and businesses in whatever form, each
applicant must be informed of article 1 and /or 2.

iv.

The department of economic licenses and the control department are responsible for applying and
monitoring articles 1 and 2.
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Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication

POLICY: MORATORIUM ON VENDING PERMITS
1. PURPOSE
This policy establishes parameters on the issuance of vending permits (mobile and immobile).
2. APPLICATION
This policy applies to all new applications for vending permits (mobile and immobile), with the exemption of
vending permits for less than 21 days(e.g. Carnival and special events).
3. GOALS & PRINCIPLES
The Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication (TEZVT) believes in the
general interest and preservation of the economic development of the market.
Allowing or issuing additional vending permits, could entail consequences that do injustice to the existing
vendors, with the end result providing a quality of service that will not benefit the economy of St. Maarten. The
Government has the task to prevent such a negative impact on the vending industry, and therefore puts this
moratorium in place.
Implementation of this moratorium was decided after consideration of:
i.
The fact that the government needs time to review the basis for further development of the vending
permits through new and additional entry of vendors;
ii.

The fact that the government needs time to verify the impact of the current composition of the vending
industry, its penetration and the quality of its service on the economy of St. Maarten;

iii.

The fact that the Government has to prepare a new vending policy with particular attention to the
services offered and in which areas, to determine to which extent the needs of consumers in St. Maarten
are satisfied and to which extent the economic growth is driven on St. Maarten.

4. POLICY
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Effective immediately a temporary stop on all applications for vending permits (mobile and immobile) has been
implemented.
This moratorium applies for one (1) year, starting from February 19, 2014 and ending on February 18, 2015.
Only vending permits for less than 21 days, are exempted from this moratorium (e.g. Carnival and special
events).
The moratorium applies to all applicants, each applicant must be informed of this moratorium.
The department of economic licenses and the control department are responsible for the monitoring of this
moratorium.
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Overzicht wetgeving 2014
De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te maken
bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van artikel 127,
derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Algemene
Zaken publiceert – wanneer van toepassing – twee overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht
van:
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van de
Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

1

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

AB 2014, no. 4

Landsbesluit houdende algemene
maatregelen, van de 10de januari
2014 tot vaststelling van de
jaarlijkse bijdrage van het Land aan
het Algemeen Fonds Bijzondere
Ziektekosten en tot tijdelijke
nulstelling van de bijdrage van het
Land aan het premiepercentage
voor de ziekteverzekering
Invoering centraal
meldpunt kindermishandeling

10 januari 2014

22 februari 2014

9 januari 2014

AB 2014, no. 6

Landsverordening erfrecht en
schenking

9 januari 2014

AB 2014, no. 7

Landsverordening trust

9 januari 2014

AB 2014, no. 8

Landsverordening huur

9 januari 2014

AB 2014, no. 9

Landsverordening koop van
onroerende zaken en aanneming
van werk
Landsverordening consumentenkoop
op afstand

9 januari 2014

AB 2014, no. 11

Landsverordening herziening Boek 2
BW

9 januari 2014

AB 2014, no. 12

Landsverordening van de 9de
januari 2014 tot aanpassing van het
Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en het
Faillissementsbesluit 1931 aan een
aantal aanvullingen van het nieuwe
Burgerlijke Wetboek

9 januari 2014

Bij landsbesluit
afloop termijn
Ombudsman
Bij landsbesluit
afloop termijn
Ombudsman
Bij landsbesluit
afloop termijn
Ombudsman
Bij landsbesluit
afloop termijn
Ombudsman
Bij landsbesluit
afloop termijn
Ombudsman
Bij landsbesluit
afloop termijn
Ombudsman
Bij landsbesluit
afloop termijn
Ombudsman
Bij landsbesluit
afloop termijn
Ombudsman

AB 2014, no. 13

Landsverordening
personenvennootschap

9 januari 2014

AB 2014, no. 14

Landsverordening herziening
huwelijksvermogensrecht

9 januari 2014

AB 2014, no. 5

AB 2014, no. 10

9 januari 2014

Bij landsbesluit
afloop termijn
Ombudsman
Bij landsbesluit
afloop termijn
Ombudsman
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AB 2014, no. 15

Landsverordening verzekering en
lijfrente

9 januari 2014

AB 2014, no. 17

Landsverordening begroting 2014

20 januari 2014

Bij landsbesluit
afloop termijn
Ombudsman
4 maart 2014

AB 2014, no. 23

Landsverordening van de 30ste
januari 2014,
houdende wijziging van de
Landsverordening toelating en
uitzetting en van de
Legesverordening in verband met
de afschaffing van de vrijstelling
van zegelbelasting, de invoering van
leges voor vergunningen tot tijdelijk
verblijf of verblijf en enige andere
verklaringen

30 januari 2014

14 maart 2014

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2014, no. 3

Regeling indexering
minimumuurloon

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

AB 2013, no. 2

Landsverordening van de 13e december 2012 houdende
vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht

Uitspraak 8
november 2013.
Inwerkingtreding bij
Landsverordening

8 januari 2014

20 februari 2014

