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BIJLAGE VIII 

TEN BEHOEVE VAN HET LANDSBESLUIT PROCEDURE BEËINDIGING 

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 

VSA: OF8-2018 

 

Sint Maarten 

 

De Secretaris-Generaal van Volksgezondheid,  

Sociale Ontwikkeling & Arbeid 

Besluit van (datum) nr. (aanvraagnummer) 

 

 

Gelezen: 

- het verzoek van (naam aanvrager) d.d. (datum)  ter verkrijging van toestemming tot beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst aangegaan met:  (naam werknemer), zoals bedoeld in artikel 8, 

tweede lid, onderdeel a, van het Landsbesluit procedure beëindiging arbeidsovereenkomsten; 

- het formulier, houdende de zienswijze c.q. het verweer van de werknemer;                             

- het advies d.d. (datum) van de Commissie ex artikel 14, tweede lid, van het Landsbesluit 

procedure beëindiging arbeidsovereenkomsten;   

  

Gelet op: 

- de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten; 

- het Landsbesluit procedure beëindiging arbeidsovereenkomsten; 

 

Overwegende: 

dat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
dat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
dat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
dat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
dat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Besluit van (datum) nr. (aanvraagnummer) 

 

Besluit: 

 

Aan (naam aanvrager) geen toestemming te verlenen de met (naam werknemer) aangegane 

arbeidsovereenkomst te beëindigen. 

 

Deze positieve beslissing wordt verleend onder de volgende algemene beperkingen: 

 

- De geldigheidsduur wordt van deze toestemming bedraagt drie maanden na datum dezer 

beschikking; 

- Ingeval de werknemer arbeidsongeschikt is, treedt de geldigheidsduur pas in werking nadat hij 

arbeidsgeschikt wordt verklaard een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 

1615h, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek luidende: “de werknemer mag niet opzeggen 

Gedurende de tijd dat de arbeider ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid ten gevolge van 

Ziekte of ongeval, tenzij de ongeschiktheid tenminste een jaar heeft geduurd”. 

 

Deze positieve beslissing wordt voorts verleend onder de volgende specifieke voorwaarden: 

 

- (PM) 

 

Met aanzegging dat: 

 

- Bij het gebruik maken van de verleende positieve beslissing rekening moet worden gehouden dat 

de arbeidsovereenkomst dient te worden opgezegd overeenkomstig de voor de opzegging 

geldende voorschriften; 

- Niet naleving van de geldende voorschriften heeft tot gevolg dat de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst wordt geacht te zijn geschied zonder voorafgaande positieve beslissing. 

Artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten is alsdan 

onverkort van toepassing. 

 

  

                             

Aldus gewezen, te Philipsburg, d.d. (datum)………………………………………………………   

 

 

 

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc:   

- de werknemer in kwestie, of diens gemachtigde 

- de leden van de Ontslagadviescommissie  


