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Staten van Sint Maarten
Zittingsjaar 2020-2021-146

No. 1
Landsverordening van de [________ ]
Tot wijziging van de landsverordening houdende 
regelen betreffende de handel in dranken en spijzen 
alsmede het verschaffen van huisvesting met 
bediening tegen vergoeding in verband met 
aanpassing van openingstijden en controleren 
van geluidsoverlast (Landsverordening tot 
aanpassing van openingstijden en controleren 
van geluidsoverlast)

AANBIEDING 
No. 1

Gebruikmakende van het recht van het lid van de 
Staten, zoals vastgesteld in artikel 85, tweede lid, 
van de Staatsregeling van Sint Maarten, biedt 
ondergetekende hierbij Uw College ter goedkeuring 
aan een ontwerplandsverordening tot wijziging van 
de landsverordening houdende regelen betreffende 
de handel in dranken en spijzen alsmede het 
verschaffen van huisvesting met bediening tegen 
vergoeding in verband met aanpassing van 
openingstijden en controleren van geluidsoverlast 
(Landsverordening tot aanpassing van 
openingstijden en controleren van geluidsoverlast)

Philipsburg, April 16, 2021

R. Brison



2. Een lokaliteit waarvoor een hotel-, bierhuis-, logement-, 
restaurant- of ijshuisvergunning is verleend, moet gesloten zijn 
van's ochtends 2 tot 6 uur.

3. Een lokaliteit waarvoor een koffiehuis- of societeitsvergunning is 
verleend mag geen klanten binnen de lokaliteit toelaten na 4 uur's 
ochtends. Tussen’s ochtends 4 en 5 uur is het verboden 
alcoholische drank te verkopen. Een dergelijk lokaliteit moet 
gesloten zijn van's ochtends 5 tot 10 uur.

4. Bij ministeriele regeling kunnen nadere regels worden gesteld met 
betrekking tot het veilig en geleidelijk verlaten van de gasten uit 
de lokaliteiten onder lid 3.

5. Een bedrijf als omschreven in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel 
mag binnen een afstand van 30 meter rond de eigendomslijn van 
de lokaliteit geen geluidsmeting tonen van meer dan 65 dB (A) 
gewogen gemiddelde over 5 minuten.

6. Voor de toepassing van artikel 47, lid 5, wordt dB (A) gedefinieerd 
als een uitdrukking van de relatieve luidheid van geluiden in de 
lucht, gemeten door een door het Ministerie van TEATT 
gekalibreerd apparaat, gemeten in eenheden van dB (A).

7. Om bijzondere redenen of op aanvraag van de houder kan de 
Minister een later sluitingsuur of een afwijkende geluidslimiet op de 
vergunning van een individuele lokaliteit toevoegen

8. Als het gaat om het afwijken van de openingstijden en 
geluidslimiet van meerdere bedrijven, dan wordt het vastgesteld 
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen

9. De voordracht voor een krachtens artikel 47, achtste lid vast te 
stellen landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt niet 
eerder gedaan dan 2 weken nadat het ontwerp aan de Staten is 
overgelegd.

Artikel II

1. Deze landsverordening treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad is 
geplaatst, in werking met ingang van de eerste dag van de zevende 
week na de datum van bekrachtiging.

2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze landsverordening
a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na 

de beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een 
zaak aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, 
van de Staatsregeling; of,

b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze 
landsverordening niet verenigbaar is met de Staatsregeling.

Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het 
Afkondigingsblad geplaatst.

Gegeven te Philipsburg,

Het Lid R. Brison
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Staten van Sint Maarten
Zittingsjaar 2020-2021-146

No. 3

Memorie van Toelichting

Het doel van deze wijziging van de vergunningslandsverordening is het 
wijzigen van artikel 47, dat de openingstijden regelt voor lokaliteiten die 
voornamelijk goederen verkopen voor onmiddellijke consumptie. Dit 
amendement heeft twee hoofddoelen:
1. Openingsuren standaardiseren en meer aansluiten bij wat er werkelijk 
gebeurt binnen het bedrijfsleven.
2. beperking van het geluidsniveau van bedrijven om ervoor te zorgen dat 
ze de burgerlijke gemeenschap niet storen met geluidsoverlast

In lijn met de leden onder artikel 47 van dit ontwerp, kunnen we de 
bedrijven als voIgt categoriseren:

Bedrijfssector 1 (zoals uiteengezet in Onder lid 1): groot- en detailhandel 
Bedrijfssector 2 (zoals uiteengezet in Onder lid 2): hotel, bierhuis, logies, 

restaurant of ijskelder
Bedrijfssector 3 (zoals uiteengezet in Onder lid 3): 

Nachtclubs/koffiehuisvergunningshouders en Societeiten

Redenen voor de wijziging van deze wet om deze doelen te 
bereiken
• TEATT is het ministerie dat verantwoordelijk is voor zowel de uitgifte als 
de controle van bedrijfsvergunningen
• Het artikel met betrekking tot sluitingstijden (artikel 47) is nooit 
aangepast (sinds 2010, eerste inwerkingtreding).
• Consistentie voor het bedrijfsleven: investeerders moeten weten dat de 
regelgeving van de overheid langdurig is, en iets waarop ze op het hoogste 
niveau kunnen rekenen, in plaats van een steeds veranderend beleid dat 
het moeilijk maakt om hun zaken te plannen.
• Consistente handhaving: hierdoor is rechtshandhaving op basis van 
stevig verankerde wetgeving in plaats van vluchtig ministerieel beleid
• Het actualiseren van de standaard voor openingstijden en het vastleggen 
van TEATT-voorschriften in de wet voor geluidsoverlast kunnen helpen bij 
geschillen; minder dubbelzinnigheid, harde verordeningen, ontheffingen 
worden minder vaak gegeven.

Huidige praktijk met betrekking tot openingstijden:

Hoewel deze wet extreem achterhaald is, heeft het ministerie van TEATT 
die verouderde beperkingen omzeild door gebruik te maken van het 
huidige 4e lid van artikel 47, dat de minister toestaat een vergunning af te 
geven die afwijkt van die beperkingen.

De initiatiefnemer geloofd niet dat de bedoeling van lid 4 was dat de 
minister voortdurend dergelijke vrijstellingen zou moeten geven, 
aangezien de vraag kan rijzen "waarom een vrijstelling voor entiteit A en 
niet voor entiteit B?". Het voorkomen van willekeur een belangrijk 
rechtsbeginsel. Dus meent de initiatiefnemer dat het ook een kwestie van 
integriteit kan zijn om de wetgeving zodanig op te stellen dat de minister 
mindere vrijstellingen hoeft te verlenen.

De initiatiefnemer deed zelf onderzoek naar de huidige openingstijden op 
Sint Maarten. Een steekproef van 80 actieve bedrijven werd ondervraagd
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over hun officiele openingstijden. Deze tabel is te vinden in bijlage A. Een 
overzicht van de openings- en sluitingsuren vindt u hier:

Summary
Earlies
t Latest W. Median Current Law

Supermarkets 6pm 12am 9pm 6:30pm

Other Retail 5pm
9:30p
m 7pm 6:30pm

Restaurants 6pm lam 10:30pm Midnight
Bars 5pm 3am 1:30am Midnight
Nightclubs/Lounge
s 3am 5am 4am 1:00am

Op basis van de onderzochte bedrijven zien we dat de meeste bedrijven 
een vergunning hebben om buiten de normale wettelijke openingstijden te 
opereren. Als totaal heeft alleen de restaurantindustrie een gemiddelde 
openingstijd in overeenstemming met de wet. Alle andere bedrijfstakken 
hebben een mediaan die buiten de huidige wet valt. Het betekent ook dat 
de overgrote meerderheid van de vergunningen die doorTEATT worden 
afgegeven, worden verleend onder de vrijstelling van artikel 47, vierde lid.

Volgens de initiatiefnemer is dit een duidelijke indicatie dat het tijd is om 
de wet in lijn te brengen met de realiteit van Sint Maarten.

Voorgestelde wijzigingen in de betreffende openingstijden:

De initiatiefnemer analyseerde de huidige geadverteerde openingstijden 
van verschillende bedrijven binnen de 3 sectoren die onder het 
toepassingsgebied van deze wet vallen. Op de basis van dit analyse, het 
voorstel van deze wetgeving is om de openingstijden voor elk van die 
bedrijfssectoren als voigt aan te passen:

Bedrijfssector 1: Detailhandel
De detailhandel mag open zijn tot 22.00 uur, in tegenstelling tot de huidige 
limiet van 18.30 uur. De heropeningstijd van 8 uur blijft gehandhaafd. Dit 
is in overeenstemming met onze huidige waargenomen praktijken, waarbij 
winkels in Philipsburg de neiging hebben om tussen 19.00 en 20.00 uurte 
sluiten en supermarkten de neiging hebben om tussen 20.00 en 22.00 uur 
te sluiten.

Bedrijfssector 2: Restauranten, Hotel, Bierhuis, Logement of 
Ijshuis

Met dit wijziging zal de nieuwe tweede lid alleen over hotel, bierhuis, 
logement, restaurant of ijshuis. Koffiehuizen worden nu onder lid 3 
geplaats. Deze lokaliteiten onder lid 2 mogen nu open zijn tot 02.00 uur, in 
tegenstelling tot de huidige limiet van middernacht.

Bedrijfssector 3: Koffiehuizen/Societeiten

Het feit is dat meest bars en nachtclubs in St. Maarten een 
"koffiehuisvergunning" hebben omdat er geen bestaande "Nachtclub"
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vergunning is in de vergunningslandsverordening. Hoewel het woord 
"koffiehuis" niet lijkt te passen bij "Nachtclub", op basis van artikel 11 van 
dit wet zijn de activiteiten van een nachtclub vanuit het perspectief van de 
vergunningslandsverordening wel een koffiehuis. Omdat de definitie in 
artikel 11 klopt, en omdat er al zoveel koffiehuisvergunningen bestaan die 
als nachtclubs opereren, zal dit wet alle nachtclubs behandelen als 
koffiehuisvergunningshouders.

Dit wetvoorstel wijzigt de sluitingstijd tot 05.00 uur, in tegenstelling tot de 
huidige limiet van 01.00 uur. Nachtclubs mogen echter pas weer opengaan 
na 10.00 uur de volgende dag, om 24-uurs-nachtclubs te voorkomen. Maar 
er komt ook en extra bepaling erbij in verband met het sluitingsuur: ''Last 
Call for Alcohol" bepaling.

Last Call for Alcohol bepaling
Door dit wetsvoorstel zal voor deze sector twee extra bepalingen gelden:
De deuren moeten dicht voor nieuwe klanten om 04.00 uur, en voor de 
klanten die nog binnen zijn, kan de lokaliteit hun geen alcoholische 
dranken meer verkopen. Dit bepaling van "last call for alcohol" is een 
Europese aanvaarde norm door de European Forum for Responsible 
Drinking (EFRD), een deel van de Europese Unie die werd ingesteld in 
2001. Dit norm is erop gericht mensen langzaamaan te moedigen de 
lokaliteit te verlaten. Volgens de EFRD is het een goede gewoonte om "Last 
call for Alcohol" te aankondigen in een lokaliteit. Hierdoor weten mensen 
dat ze maar een bepaalde hoeveelheid tijd over hebben als ze meer 
alcohol widen kopen. Aldus de EFRD, lokaliteiten moeten dit ruim op tijd 
bellen, zodat ze iedereen kunt bedienen die iets te drinken nodig heeft.
Veel plaatsen in Europa bellen bijvoorbeeld de laatste bestelling 15 
minuten voor sluitingstijd van alcoholische verkoop. In het weekend en als 
het wat drukker is, worden alle bestellingen 30 minuten van tevoren 
gedaan om teleurgestelde klanten en klachten te voorkomen. De 
initiatiefnemer is van mening dat dit beleid ook kan voorkomen dat op een 
klein eiland als St. Maarten met relatief veel nachtclubs veel klanten 
tegelijkertijd onderweg zijn naar huis.

Een goed voorbeeld van beleid aldus de Europese norm zou bijvoorbeeld 
om half 4 uur "Last Call" roepen. Om 4 uur de deur sluiten. Om 5 uur is 
alles dicht. De klanten vertrekken dan meestal ergens tussen half 4 en 5 
uur, in plaats van allemaal om 5 uur's ochtends. Het is logisch om je voor 
te stellen dat het veiliger is voor 500 mensen verspreid over 1,5 uur 
onderweg te zijn dan 500 mensen tegelijk om 5 uur.

Dit wet maakt ruimte om door Misteriele Regeling verdere regels te stellen 
wat betreft "Last Call".

De sluiting van meerdere bedrijven wordt gedaan door LBHAM

Een ander kenmerk van dit ontwerp is de invoering van de bepaling dat 
een besluit tot aanpassing van de openingstijden of geluidslimieten van 
meerdere bedrijven dient te worden vastgesteld bij Landsbesluit Houdende 
Algemene Maatregelen. Dit zou niet langer gebeuren bij Ministeriele 
Beschikking/Regeling. Afwijking van de sluitingstijden en geluidslimieten 
van meerdere bedrijven, naar de mening van de initiatiefnemer, moet niet
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lichtvaardig worden opgevat. De bevoegdheid van een individuele Minister 
om te verplichten dat bedrijven eerder moeten worden gesloten, kan 
enorme sociaaleconomische gevolgen hebben: minder bedrijfsuren 
resulteert in minder economische activiteit en arbeid. In tegenstelling, de 
Minister zou ook alle bedrijven 24 uur kunnen laten openstaan, wat een 
enorme druk zou kunnen leggen op justitie en arbeid. Dit geldt ook voor 
geluidsniveaulimieten, in die zin dat een besluit van de Minister om de 
limieten te verlagen of te verhogen sociale en economische gevolgen kan 
hebben.

In theorie zou de minister, in de manier waarop de huidige artikel 47 lid 4 
wordt toegepast, kunnen besluiten om de openingstijden en 
geluidslimieten te wijzigen naar wat de Minister beslist. Dit is niet 
wenselijk, en benadrukt dat dergelijke beslissingen om meerdere bedrijven 
te sluiten van nationaal belang is. Het moet dus alleen bij Landsbesluit 
mogen worden vastgesteld.

In dit ontwerp wordt ook overleg met de Staten gei'ntroduceerd door een 
gecontroleerd delegatie. Door dit voorhangprocedure hebben 
vertegenwoordigers van de bevolking van Sint Maarten een kans om ook 
mee te wegen op zo'n overkoepelend besluit over de 
sluitingstijden/openingstijden van bedrijven en de geluidslimiet te 
verhogen/verlagen. Terwijl in de aanwijzingen voor de regelgezing 
verweest naar 4 weken, is er gekozen voor 2 weken om zo snel mogelijk 
een beslissing te nemen over de voorgestelde sluiting of aanpassing van 
de geluidslimiet. In noodsituaties waarbij snel een beslissing moet worden 
genomen over het sluiten van meerdere bedrijven, zijn er andere middelen 
beschikbaar om bedrijfssluitingen aan te passen, zoals de Algemene 
Politiekeur, de Landsverordening Publieke Gezondheid, de 
Landsverordening Rampenbestrijding en de Landsverordening 
Uitzonderingstoestand.

Huidige praktijk met betrekking tot geluidsbeperkingen

De initiatiefnemer kon onder het ministerie van TEATT geen wetgevende 
autoriteit vinden voor de beheersing van geluid. Uiteraard kan de minister 
volgens de bestaande landsverordening bepalingen toevoegen aan 
bedrijfsvergunningen, maar deze zijn beperkt tot wat is gespecificeerd in 
artikel 47 lid 4 van de huidige wetgeving. Het moet niet worden 
gei'nterpreteerd als de mogelijkheid om alle voorwaarden toe te voegen, 
inclusief geluidsniveaus. Er is geen wettelijke basis om de huidige artikel 
47 lid 4 te gebruiken als middel om een geluidsniveau als beperking toe te 
voegen aan de individuele vergunning. Maar zelfs als dat zou kunnen, 
treffen we een situatie aan waarin de Minister gedwongen wordt om op 
individuele basis honderden of zelfs duizenden vrijsteMingen te geven wat 
betreft geluidsniveaus.

Ook kan de initiatiefnemer geen actuele wetgeving vinden die bepaalt welk 
decibelniveau vanaf welke afstand van een locatie als hinderlijk wordt 
gedefinieerd.
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Een overzicht van de wet toont wel aan dat vanuit technisch oogpunt een 
bepaling zou kunnen worden toegevoegd om het geluidsniveau te 
beperken. Dit geluidsniveau zou kunnen door een decibelniveau binnen 
een vaste afstand van het bedrijf in kwestie gemeten worden. Dus is het 
mogelijk om het geluidsniveau te koppelen aan de 
openingstijdsvoorwaarden van artikel 47.

Voorgestelde wijzigingen voor geluidsoverlast

Omdat er geen officieel bepaling bestaat voor geluidsoverlast in de huidige 
vergunningslandsverordening, heeft de initiatiefnemer ervoor gekozen om 
te onderzoeken hoe dit wordt beheerd in andere rechtsgebieden, namelijk 
de Verenigde Staten en Nederland.

In de Verenigde Staten volgens "the Noise Regulations & Ordinances of U.S 
Cities, Counties, and Towns" dicteren verschillende gemeenten, zoals 
Tampa, Miami Beach en New York City, dat lawaai niet "duidelijk hoorbaar" 
mag zijn binnen 30 meter van de betreffende locatie. Het probleem hierbij 
is dat 'duidelijk hoorbaar' niet precies gedefinieerd is: van een afstand 
hoor je misschien alleen de laagfrequente (de bas) van de muziek die 
wordt afgespeeld. Wordt dit gedefinieerd als "duidelijk hoorbaar"? Het is 
onduidelijk.

In Nederland wordt dit ook op een stedelijk en gemeentelijk niveau 
beheerd door lokale en provinciale besluiten in overeenstemming met de 
Algemeen Plaatselijke Verordening (AVP). Op nationaal niveau is er ook 
een algemene regeling binnen de horeca die geluidsniveaus reguleert: het 
Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. Op grand 
van artikel 1.1.1 a van dit besluit mogen bedrijven een piekgeluidswaarde 
van 65 dB (A) niet overschrijden naar aangrenzende woningen.

De initiatiefnemer is van mening dat de volksvertegenwoordigers ons eigen 
norm voor geluid moeten kiezen, en de initiatiefnemer stelt voor dat een 
combinatie van de Amerikaanse en Nederlandse aanpak kan volstaan: een 
niveau waarmee het geluid gemeten kan worden binnen een afstand van 
30 meter niet "duidelijk hoorbaar" zijn - waarbij "duidelijk hoorbaar" wordt 
gedefinieerd als het standaard die wordt geaccepteerd als 65dB (A).

Artikelsgewijs deel

Artikel I 

A

Artikel 47

In de eerste lid wordt alleen de sluitingstijd voor grossiers- of 
slijtvergunningshouders veranderd. De huidige wet is half 7 uur's avonds 
maar zal worden gewijzigd in een sluitingstijd van 10 uur's avonds.
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In de tweede lid wordt koffiehuisvergunning van deze lijst verwijderd; die 
komt nu aan de order in lid 3 van dit ontwerp. Voor de rest van de 
vergunningen in lid 2, namelijk de hotel-, bierhuis-, logement-, restaurant- 
of ijshuisvergunningen, wordt de sluitingstijd gewijzigd van middernacht in 
de huidige wet tot een nieuwe sluitingstijd van's ochtends 2 uur. Ook is de 
huidige openingstijd van "Zonsopgang" vervangen door 6 uur, omdat dit 
meer nauwkeurig is.

In de derde lid is koffiehuisvergunning toegevoegd. Er wordt een nieuwe 
bepaling toegevoegd om klanten te verbieden de locatie na 4 uur’s 
ochtends binnen te komen. Er wordt ook een nieuwe bepaling in verband 
met een verbod van de verkoop van alcoholische dranken tussen 4 en 5 
uur. Tot slot, de huidige lid 3 verwijst naar een sluitingstijd van 1 uur's 
ochtends tot 8 uur, en dit wordt gewijzigd in 5 uur's ochtends tot 10 uur.

De huidige lid 4 van artikel 47 van de landsverordening wordt in dit 
wetsontwerp gewijzigd en verplaatst naar lid 7. De nieuwe lid 4 geeft de 
Minister bij Ministeriele Regeling de bevoegdheid om meer regels te stellen 
met betrekking tot het veilig en geleidelijk verlaten van deze lokaliteiten 
onder lid 3. Dit is bedoeld om een zogenaamd "Last Call for Alcohol" - 
beleid te creeren dat deze lokaliteiten zullen moeten implementeren.

Onder lid 5 komt er een nieuwe regeling voor de in lid 1, 2 en 3 lokaliteiten 
met betrekking tot geluidsbeperkingen op het gebied van de lokaliteit.
Deze limiet is gesteld op een continue meting van 5 minuten van 65 dB (A) 
binnen 30 meter van de eigendomslijn van het betreffende bedrijf.

Lid 6 wordt toegevoegd om dB (A) te definieerden. Deze definitie is 
dezelfde als de definitie van de National Library of Medicine 2005. De 
definitie benadrukt de natuurlijke gevoeligheid van het oor. Afhankelijk van 
de frequence, geven akoestische wetenschappers de voorkeur aan het 
gebruik van een gewogen dB, genaamd dB (A), die rekening houdt met 
een lager gehoorrisico onder 500 Hz en boven 6 kHz. Ze integreren ook de 
energie die gedurende een bepaalde periode wordt gemeten om rekening 
te houden met de fluctuates van gebruikelijke geluidsniveaus. De 
initiatiefnemer nam ook nota van het feit dat de verordeningen die worden 
beoordeeld onder "The Noise Regulations and Ordinances of U.S. Cities, 
Counties and Towns directory" allemaal een dB (A) gewogen gemiddelde 
gebruiken in plaats van alleen een standaard dB-classificatie. Het zou 
belangrijk zijn om in de wet heel duidelijk aan te geven welke meting 
wordt gebruikt om verwarring te voorkomen.

Lid 7 geeft de mogelijkheid voor de minister wat betreft het geluidsniveau 
en openingstijd een afwijking in te stellen op een individuele vergunning.

Wanneer het te maken heeft met meerdere bedrijven of een 
overkoepelende beslissing om de openingstijden van geluidsbeperkingen 
als geheel aan te passen, heeft de initiatiefnemer ervoor gekozen om dit te 
laten doen door LBHAM in overleg met de Staten. Dit is het doel van lid 8. 
Men zou zich kunnen voorstellen dat een beslissing om een groot aantal
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bedrijven af te laten wijken van de wettelijke openingstijden en/of 
geluidsgrenzen niet lichtvaardig is en daarom wordt deze tool gebruikt.

Een dergelijk besluit dient te worden genomen met de steun van de 
ministerraad, en de leden van het Parlement moeten de gelegenheid
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Staten van Sint Maarten
Zittingsjaar 2020-2021-146 

Bijlage

BIJLAGE 1
Landsverordening tot wijziging van de landsverordening houdende regelen betreffende 
de handel in dranken en spijzen alsmede het verschaffen van huisvesting met bediening 

tegen vergoeding in verband met aanpassing van openingstijden en controleren van 
geluidsoverlast (Landsverordening tot aanpassing van openingstijden en controleren

van geluidsoverlast)



Business Name Type District Closing time

SUPERMARKETS
Market Garden Supermarket Simpson Bay 10pm
Carrefour Supermarket Bush Road 8pm
Sunny Foods Supermarket A.T. Illidge road 8pm
Fairway Market Supermarket Philipsburg 8pm
Econo Food Supermarket Cay Hill 8pm
Cost U Less Supermarket Bush Road 9pm
Cost Pro Supermarket Madame Estate 9pm
People's Supermarket Supermarket Zagersgut Road 9pm
New Super Value Supermarket Philipsburg 8pm

Cake House Supermarket L.B. Scott Road 7pm
Kams Trading Supermarket Pondfill 6pm
Pondfill Market Supermarket Pondfill 8pm
Prime Supermarket Cole bay 5pm
Suki Supermarket Philipsburg 9pm
Kansas Food World Supermarket Pondfill 7:45pm
Daily Extra Supermarket Cole bay 8pm
Maho Market Supermarket Maho 12am

Median Closing time 9pm

RESTAURANTS
Manboo Restaurant Philipsburg 9pm
NoWhere Special Restaurant Simpson Bay 2am
Avantika Restaurant Simpson Bay 11pm
Beruit Restaurant Simpson Bay 12 midnight
Top Carrot Restaurant Simpson Bay 6pm
Chesterfields Restaurant Point Blanche 10pm
Greenhouse Restaurant Philipsburg 9pm
Isola Restaurant Simpson Bay 11pm

Ocean Lounge Restaurant Philipsburg 10pm
Karakter Restaurant Simpson Bay 10pm

Palapa Grill Restaurant Simpson Bay 11pm / lam weekend

Sale n Pepe Restaurant Simpson Bay 11pm
Jax Restaurant Simpson Bay 10:30pm

IZI Restaurant Simpson Bay 10:30pm
Pineapple Pete Restaurant Cole Bay 10pm
Emilios Restaurant L.B. Scott Road 10pm
Aziana Restaurant Philipsburg 10pm
Newa Chopstix Restaurant Philipsburg 9:30pm

Rendevous Restaurant Cupecoy 10pm

Pizza Italy Restaurant Simpson Bay 10:30pm

Jimbos Restaurant Simpson Bay 10pm

Marks Place Restaurant Bush road 10pm
Median Closing time 10:30pm

BARS
We Lounge Bar Cupecoy 2am

Toppers Bar Simpson Bay 2am

Sandbar Bar Simpson Bay lam

Bar bamboo Bar Simpson Bay lam



Nowhere Special Bar Simpson Bay 2am
Palapa Lounge Bar Simpson Bay 11pm / lam weekend

Ocean Lounge Bar Simpson Bay 10pm
The Cocky Turtle Bar Simpson Bay 3am
Red Piano Bar Maho 2am
3 Amigos Bar Maho 3am
Juggie's Place Bar Philipsburg 5pm*
1 Love SXM Beach bar Bar Philipsburg 11pm / lam weekend
St. Rose Beach bar Bar Philipsburg 9pm
Dirty Sanchez Crew Bar Bar Simpson Bay 3am
Layback beach bar Bar Philipsburg 10pm
Buccaneer Beach bar Bar Simpson Bay 12am
Sunset bar and grill Bar Simpson Bay 11pm

Median Closing time 11:30pm
Nightclubs/Late Night Lounges'"
Platinum Nightclub Nightclub Maho 5am
Red Diamond Nightclub Nightclub Simpson Bay 5am
Son Latino Nightclub lllidge Road 3am
Lotus Nightclub Nightclub Simpson Bay 4am
Soggy Dollar** Bar/Nightclub Simpson Bay 3am
721 Lounge Lounge Maho 3am

Gamers Lounge Lounge Maho 3am
We Lounge Lounge Maho 3am
El Capitan Nightclub Sucker Garden 3am
X lounger Lounge Simpson Bay 3am

Median Closing time 4am

♦While they hold the same licence (koffiehuisvergunning) as bars and restaurants, they 
advertise themselves as late night lounges/nightclubs
**While Soggy dollars operates most of the time as a bar, it does often to large scale 
weekend events as nightclubs
RETAILS
Vastros Retail Philipsburg 6:30pm

Levi's Retail Philipsburg 6pm
Landmark Retail Philipsburg 6:30pm
Michael Kors Retail Philipsburg 6pm
Overstock Retail Cole Bay 6pm
Swing St. Barths Retail Cole Bay 5pm
Endless Summer Retail Maho 5pm

Tendance Retail Maho 5pm

Penny's Retail Philipsburg 6:30pm

Guys and Dolls Retail Philipsburg 6pm

Colors Retail Philipsburg 6:30pm

Mamacita Retail Philipsburg 6pm

Vilebrequin Retail Philipsburg 5pm

Boolchands Retail Philipsburg 7pm

Penha Retail Philipsburg 5:30pm

Livia's Boutique Retail Philipsburg 6:30pm

Sports Gallery Retail Philipsburg 6:30pm

Little Europe Jeweler Retail Philipsburg 6pm

Victors Retail Philipsburg 7pm



J.N. Jewler Retail Maho 9:30pm
En Vogue Retail Simpson Bay 6:30pm
Blue Point Retail Simpson Bay 6pm
SXM Nectar Retail Simpson Bay 5:30pm
Beautilicious Retail Simpson Bay 6pm

Median Closing time 7pm

While the above Retail outlets do not fall in the scope of the law, they were
surveyed for comparison purpose
Summary Earliest Latest Weighted Medi< Current Law

Supermarkets 6pm 12am 9pm 6:30pm
Other Retail Outlets 5pm 9:30pm 7pm 6:30pm
Restaurants 6pm lam 10:30pm Midnight
Bars 5pm 3am 12:30am midnight
Nightclubs/Lounges 3am 5am 4am lam


