Ministry of
TOURISM, ECONOMIC
AFFAIRS, TRAFFIC, &
TELECOMMUNICATION
16 mei2013

Romeo F. Pantophlet
Minister
Clem Labega Square
P.O. Box 943
Philipsburg
St. Maarten
T: (721) 542-4672
E: Romeo.Pantophlet@sintmaartengov.org
W: http://www.sintmaartengov.org

BELEIDSREGEL
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie heeft het volgende besloten:
1. Een tijdelijkestop toe te passen op alleaanvragers vantelecomdiensten, zij hetmet hun
eigeninfrastructuur("concessiehouder") en/of gebruik makendvan de infrastructuurvan
derden("dienstverlener"). Ondertelecomdienstenwordt in deze verstaan:
a. Mobiele telecom diensten;
b. Vaste telecom diensten;
c. Internationale telecom diensten;
d. Breedbanddienstennietexclusiefnieuwe vormen vanbi-directionelespraak-en/ofvideo-verkeer;
e. Of soortgelijke diensten en voorzieningen.
2. Het moratoriumgeldt voor 5(vijf) jaar en gaat in per 16 mei 2013eneindigt op15 mei 2018ofanders
geïnstrueerdop basis vandeuitkomst vanhet“economisch impact rapport”.
3. Het moratorium geldtvoor alle personen, organisaties en bedrijvenin welke vormdan ook, dieeen
operationele vergunning en/ofconcessievoor enigevorm vantelecomdiensten aanvragen.
4. Elke aanvragerdient te wordengeïnformeerdoverditmoratorium.
5. Deafdeling economische vergunningen enhetBureaubelast met het toezicht op de telecom industrie
worden belast met de bewaking van het moratorium.

TOELICHTING
Tot het instellen van dit moratorium is besloten na overweging van:
a. De parameters gesteld in het vigerend beleid voor de telecom industrie gebaseerd op de "Telecom Market
Study" en dier vaststelling dat conform bedoeld rapport per industrie van een volledige bezetting sprake
is;
b. Het gegeven dat de Overheid tijd behoeft om de grondslag voor nadere uitbreiding van deze industrie
middels nieuwe en additionele toetredingen te bezien;
c. Het gegeven dat de Overheid tijd behoeft ter verificatie van de impact der huidige samenstelling van deze
industrie, haar penetratie en de kwaliteit der harer voorziening op de economie van Sint Maarten;
d. Het feit dat de Overheid ter zake een nieuw “economisch impact rapport”, dient op te stellen met
specifiek aandacht op de voorzieningen geboden middels vergunningen en concessies voor telecom
diensten, ter vaststelling van de mate waaraan voldaan wordt aan de behoeften van de consumenten te
Sint Maarten en de mate waarop de economische groei van Sint Maarten wordt aangedreven, alvorens een
besluit te nemen tot aanpassing van de bezetting eerder vastgesteld in de "Telecom Market Study".
Het toestaan of uitgeven van additionele vergunningen en/of concessies voor de telecom markt van Sint
Maarten, kan ernstige gevolgen met zich meebrengen dan wel onrecht doen aan de bestaande operaties die in
hun netwerk hebben geïnvesteerd, met als eind resultaat een diensten verlening beneden aanvaardbare
normen. De Overheid heeft tot taak die beleidsregels in werking te stellen om een dergelijke negatieve impact
op deze industrie en de economie te voorkomen, en stelt derhalve dit moratorium thans in.
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