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OPROEPING

OPROEPING

bij exploot van de 22e april 2021, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg, van St. Maarten, wonende op
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th.
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg
gevend aan de beschikking van 6e april 2021
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste
Aanleg ,
SYLVIE KARCHER, verblijvende op Sint
Maarten, aan de Cote Azure Residence # 6B te
Cupecoy
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 18 mei 2021,
des voormiddags te 08:30 uur te verschijnen
ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om
op de vordering van
LEE THACKRAY, wonende op Sint Maarten,
aan de Palm Court # 26 te Cupecoy
G 20/21 – SXM202100346

bij exploot van de 22e april 2021, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg, van St. Maarten, wonende op
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th.
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg
gevend aan de beschikking van 1e april 2021
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste
Aanleg ,
DE ERFGENAMEN VAN GEORGE BLIJDEN,
zonder bekende woon- of verblijfplaats te Sint
Maarten
OPGEROEPEN, om op maandag, 21 juni
2021, des voormiddags te 14:45 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
DE HEER WILLIAM ADOLPH REED, wonende
op Sint Maarten, en gedomicilieerd aan de
Welfare Road # 57 te Cole Bay, ten kantore van
de gemachtigde advokaat mr. Jason J. Rogers
EJ 143/21 – SXM202100465

De deurwaarder, Mark John Rabess
OPROEPING
bij exploot van de 22e april 2021, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg, van St. Maarten, wonende op
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th.
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg
gevend aan de beschikking van 6e april 2021
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste
Aanleg ,
TONY MARSH, verblijvende op Sint Maarten,
aan de Cote Azure Residence # 6B te Cupecoy
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 18 mei 2021,
des voormiddags te 08:30 uur te verschijnen
ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om
op de vordering van
LEE THACKRAY, wonende op Sint Maarten,
aan de Palm Court # 26 te Cupecoy
G 20/21 – SXM202100346
De deurwaarder, Mark John Rabess

De deurwaarder, Mark John Rabess
ANNOUNCEMENT OF INTENDED MERGER
ON SABA
The managing board of the foundations,
BENEVOLENT FOUNDATION SABA (in Dutch:
“Stichting Weldadigheid Saba”) and the
foundation, SABA HEALTH CARE FOUNDATION,
hereby announces the intended merger
between
aforementioned
foundations,
established under the laws of BES, with the
foundation, SABA HEALTH CARE FOUNDATION
as the acquiring foundation, and BENEVOLENT
FOUNDATION SABA, as the disappearing
foundation.
In connection with their intention to merge, the
merger proposal, the explanatory notes and the
documents referred to as in article 2:312 and
further of the Civil Code BES have been
deposited and are available for inspection at the
office of the Commercial Register of Sint
Eustatius and Saba, in Windward Side, Saba and
at the offices of the SABA HEALTH CARE
FOUNDATION in the Bottom, Saba.
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OPROEPING

ECHTSCHEIDING

bij exploot van de 14e april 2021, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg, van St. Maarten, wonende op
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th.
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg
gevend aan de beschikking van 10e maart 2021
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste
Aanleg ,
JUANA
LAUTERIA
ARIAS
RAMON,
ingeschreven op Sint Maarten, aan de Longwall
Road # 19 A te Philipburg, thans zonder
bekende woon-of verblijfplaats hier te lande
OPGEROEPEN, om op maandag, 14 juni
2021, des voormiddags te 10:50 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
EMANUEL
ALEJANDRO
CANNEGIETER,
wonende op Sint Maarten, aan de Longwall Road
# 19 A te Philipsburg
E 22/21 – SXM202100336

Bij exploot van 22e april 2021, waarvan een
afschrift aan de Officier van Justitie op St.
Maarten, heb ik, Danica E.N. ZICHEM, aspirant
deurwaarder, voor burgelijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg St. Maarten, ten
verzoeke van Marlene LEON, vonnis van het
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St.
Maarten, van de 22e maart 2021, is de
echtscheiding uitgesproken tussen Marlene
LEON, wonende op St. Maarten, en Eubald
Stephenson GRAHAM, zonder bekende woonof verblijfplaats hier te landen, wier huwelijk op
23e maart 2001 te Anguilla, werd voltrokken

De deurwaarder, Mark John Rabess
ONDER CURATELE
Bij beschikkingen van de rechter van het
gerecht in eerste aanleg op Sint Maarten van 27
juli 2020 en 7 augustus 2020 is de heer ROGER
DONALD FURLOTTE, geboren op 1 december
1944 te Ashford, Verenigd Koninkrijk onder
curatele gesteld met benoeming van de heer
Glen A. Carty tot curator. De curatele loopt tot
27 juli 2021.

De deurwaarder D.E.N. ZICHEM

AANKONDIGING
Bij exploot van 16e april 2021, van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten verzoeke van THE OCEAN CLUB REALTY
B.V. gevestigd op Sint Maarten, die voor deze
woonplaats kiest ten kantore van mij
deurwaarder aan de A.Th. Illidge Road # 11,
Sint Maarten alsmede aan de Welfare Road #
68, office 211 te Simpson Bay, Sint Maarten ten
kantore van BERMAN|KEUNING, en gemachtigd
de advokaat mr. L.G.J. Berman, ten laste van
MICHEL VALLIN wonende op Sint Maarten.
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,
beschikking dd. 6e april 2021.
De deurwaarder, Mark John Rabess
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ARA INVESTMENT LTD
voorheen gevestigd te Z/N, , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 08 april 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PLANET ASIAI N.V. DBA
LITTLE THAI SAVANH voorheen gevestigd te
AIRPORT BOULEVARD # 36 UNIT B ,
SIMSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 april 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GLAMWEAR DESIGN N.V.
voorheen gevestigd te PUERTA DEL SOL 312,,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.13 april 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HUSSEIN
MOHAMED ALS DIR. AANSPRAKELIJK
GESTELD PANORAMIC CAR RENTAL N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 108
UNIT 2, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 februari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ASIAN TAPAS B.V.
voorheen gevestigd te PUERTA DEL SOL UNIT
3, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 13 april 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan S & R ELECTRICAL
COMPANY N.V. voorheen gevestigd te
MARGARETH BRUCE'S DRIVE #6-A, ,
MIDDLE REGION , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 maart 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GLOBAL PROPERTIES
B.V. voorheen gevestigd te PUERTA DEL SOL,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.13 april 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PLUIM
MENTZ MARTINE LEONIE voorheen gevestigd
te BILLY FOLLY ROAD # 25, BILLY FOLLY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 februari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan B M C V M N.V. DBA
COFFEE EXPRESS BY BACCHUS voorheen
gevestigd te PUERTA DEL SOL # 15, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
april 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SEA-CURE MARINE
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 69 , SIMSON BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 maart 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HORIZON INNOVATION
N.V. voorheen gevestigd te PUERTA DEL SOL,
UNIT 312, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.13 april 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ST. MAARTEN
ELECTRIC CENTER N.V. voorheen gevestigd
te WELLINGTON ROAD # 52, COLE BAY,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 april 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BELESSE N.V. voorheen
gevestigd te PUERTO DEL SOL LAZA, UNIT
312,, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 13 april 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SHIVRAH N.V. voorheen
gevestigd te AARON JACOB'S DRIVE 15 ,
CAY
BAY
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
31 december 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ISLANDS MARINE
GROUP B.V. voorheen gevestigd te PUERTA
DEL SOL UNIT 312,, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.13 april 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PEYLATOUR N.V.
voorheen gevestigd te PUERTA DEL SOL UNIT
312 WELFARE ROAD # 68, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 april 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BELVEDERE GROUP INC.
N.V. voorheen gevestigd te PUERTA DEL SOL
UNIT 312, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 13 april 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan THE GERMAN GOURMET
STORE N.V voorheen gevestigd te WELFARE
ROAD # 62 COLE BAY , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 april 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JBC ENTERPRISES N.V.
DBA THE FRESH MARKET voorheen gevestigd
te JOHAN VERMEER STRAAT #2,, MADAME
ESTATE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.31 maart 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DEWINE N.V. voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD # 46, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
februari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BRITE SMILE EXPRESS
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #
46 COLE BAY, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 april 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan UNIVERSAL ARCADE B.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 40 ,
COLE
BAY
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 13 april 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JERIMIAH N.V. DBA
JERIMIAH
SPORT
FISHING
voorheen
gevestigd
te
JUANCHO
YRASQUIN
BOULEVARD# 25, POINT BLANCHE, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.08 april 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan AHM CREATIONS N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 65A / C, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 februari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BRUNO DECOR N.V.
voorheen gevestigd te PUERTA DE SOL UNIT
312,WELFARE ROAD # 68. COLE BAY, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
april 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CAY BAY DEVELOPMENT
L.L.C.
voorheen
gevestigd
te
W.G.
BUNCAMPER ROAD # 4-14 , PHILIPSBURG
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 april 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan KING FAST FOOD &
SNACK BAR N.V. voorheen gevestigd te
SUCKERGARDEN
ROAD
#
118,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.07 april 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 4 S ENTERPRISES N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 april 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CANDLES BY DONNA
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #
41, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 februari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
KINDERCARE
PLAYSCHOOL AND DAYCARE FOUNDATION
DBA POWER PUFF PLAYSCHOOL voorheen
gevestigd te MIDDLE REGION ROAD # 23 ,
MIDDLE REGION , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 januari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan KITCHENS ALACARTE
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #
29 C, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.03 februari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CHARBEL'S HOUSE N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 april 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CARIB EXCEL SERVICES
N.V. voorheen gevestigd te AMSTERDAM
SHOPPING CENTER UNIT 28, MADAME
ESTATE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 april 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CLAREMONT
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te
BILLY FOLLY ROAD # 37 , BILLY FOLLY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 februari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LIA'S BLUE UMBRELLA
B.V.. voorheen gevestigd te PUERTA DEL
SOLE UNIT 311, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.13 april 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ELITE AVIATION &
TRAVEL SERVICES B.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 68, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 april 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CIAO RESTAURANTS
N.V. voorheen gevestigd te BILLY FOLLY RD
#37, BILLY FOLLY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 februari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CRYSTAL
MASTHEAD N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 4-A / 108 , SIMPSON
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
februari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LOPAU N.V. voorheen
gevestigd te PUERTO DEL SOL UNIT 312,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.13 april 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MARIDIS N.V. DBA
DISCOUNT CENTER voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 68 UNIT # 12, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 april 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CORSO RICHARD
MICHAEL voorheen gevestigd te PUERTO DEL
SOL PLAZA UNIT # 308 SIMPSON BAY,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 13 april 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND REAL
ESTATE BROKERS N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 108 , SIMPSON BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 februari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MAISON EN PROVENCE
N.V. C/O LAURENSZ ACCOUNTING voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD # 41, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.03
februari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan NYNA N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD # 67, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
april 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan EASY CHARTER N.V.
voorheen gevestigd te PUERTA DEL SOL
PLAZA, UNIT 312,, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 april 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JUNGE
MANAGEMENT
SOLUTION
voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD # 36-E CROWN
REALITY , SIMPSON BAY , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 februari 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PARADISE PACKAGES
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #
38 (PARADISE BLDG), SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.03 februari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PAMA B.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD # 68, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
april 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
ANNICCHIARICO
VICTOR ALFREDO voorheen wonende te Z/N,
, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08
april 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan RAMKELLOWAN-LIANG
XIAOQIONG voorheen wonende te SABA
DRIVE # 5, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 06
april 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
LEVENSTONE
PETRONELLA voorheen wonende te A.TH.
ILLIDGE ROAD # 145, LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 april 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan RODRIGUEZ VALDEZ
DOMINGO voorheen wonende te PELICAN
ROAD 22, PELICAN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JIMENEZ VICENTE, JOSE
MIGUEL DBA JOSE BARBER SHOP voorheen
wonende te VINE CACTUS DRIVE 18,
SUCKER GARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 april 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan RICHARDS KIMO ELMO
DEXTER voorheen wonende te MOUNT
WILLIAM DRIVE # 13, MOUNT WILLIAM,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 06
april 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan NICOLE LACHAPELLE
LANDSCAPE DESIGN N.V. voorheen wonende
te PUERTO DEL SOL UNIT # 312, COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
april 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan QATTOUM,
AYMAN JAMIL ABDELRAH voorheen wonende
te SIMPSON BAY ROAD # 48, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 110 maart 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
Van April 08 2021
DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID,
SOCIALE ONTWIKKELING EN ARBEID
Nr. 2021/0426

In overweging genomen hebbende:
dat het noodzakelijk is een voorzitter en leden te benoemen van het Vaccination Management
Team COVID-19;
dat de voorzitter en de leden zijn geselecteerd op basis van hun specifieke functie als
ambtenaar dan wel op basis van hun kennis en kunde binnen de rollen die zij vervullen in het
Vaccination Management Team;
Gelet op artikel 2 van de Tijdelijke regeling Vaccination Management Team COVID-19;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder VMT: Vaccination Management Team COVID-19 als bedoeld
in artikel 1, eerste lid, van de Tijdelijke regeling Vaccination Management Team COVID-19.
Artikel 2
1. Met ingang van 27 januari 2021 wordt de heer H.S. Veerdig, geboren te Rijnsaterwoude, voor
de periode tot 1 maart 2022 benoemd tot voorzitter, tevens lid, van het VMT.
2. Met ingang van 27 maart 2021 wordt voor de periode tot 1 januari 2022 benoemd tot lid van
het VMT:
a. mevrouw E. Lista - de Weever, hoofd van de dienst Collectieve Preventie;
b. mevrouw F.M.R Arnell, hoofd van de afdeling Volksgezondheid;
c. de heer F.B.H. Chang-Sing Pang, geboren te Paramaribo, apotheker;
d. de heer B. van der Meijden, geboren te Utrecht, communicatie officer;
e. de heer M. Boasman, IT-officer;
f. mevrouw B. Boetekees - van ‘t Hof, geboren te Curaçao, senior adviseur operations;
g. de heer C. John, veiligheids officer.
3. Met ingang van 27 januari 2021 voor de periode tot en met 5 maart 2021 wordt mevrouw
M.M.G. Nonneman, geboren te Clinge, benoemd tot lid van het VMT, senior logistics officer.
4. Met ingang van 5 maart 2021 voor de periode tot 1 maart 2022 wordt mevrouw J.T.M.
Pattipeilohy-van Ommen, geboren te Tjirebon, benoemd tot lid van het VMT, senior logistics
officer.
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Artikel 3
Deze ministeriële beschikking treedt in werking met ingang van de datum van de dagtekening
ervan en werkt terug tot en met 27 januari 2021.

Deze ministeriële beschikking wordt geplaatst in de Landscourant.

Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid

Bezwaar: Op grond van de artikelen 54 en 55 van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak, kunnen
belanghebbenden tegen dit landsbesluit een beroepschrift indienen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid,
binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is gegeven.
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
Nr. 2021/440
15 april 2021
Beschikking van de Minister van Justitie van april 2021 tot publicatie en aanpassing van de
Richtlijnen van mei 2012 met betrekking tot de toepassing van de Landsverordening toelating
en uitzetting en het Toelatingsbesluit

DE MINISTER VAN JUSTITIE,
In overweging genomen hebbende:
- Dat de noodzaak bestaat tot het benadrukken van het tot nu toe gevoerde restrictieve
toelatingsbeleid zoals verwoord in de Richtlijnen van mei 2012 en daarvóór in de Instructies van
oktober 2010 met betrekking tot de toepassing van de Landsverordening toelating en uitzetting en
het Toelatingsbesluit.
- Dat reeds op 19 februari 2021 in de Landscourant gepubliceerd is een Ministeriële beschikking, van
januari 2021, tot aanpassing en publicatie van de Richtlijnen van mei 2012 (no. 2021/187) ;
- Dat, bij nader inzien, genoemde Ministeriële beschikking – die per heden overigens nog niet in
werking is getreden – enige aanpassing behoeft, leidend uiteindelijk tot haar intrekking tegen
vaststelling van de onderhavige beschikking.
Gelet op:
- de Landsverordening toelating en uitzetting (‘Ltu’) ;
- het Toelatingsbesluit ;
- de Richtlijnen Richtlijnen van mei 2012 met betrekking tot de toepassing van de Landsverordening
toelating en uitzetting en het Toelatingsbesluit (‘Richtlijnen’) ;
- vaste jurisprudentie van het Lar-Gerecht waarbij de Richtlijnen van 2012 houdende beleidsregels hoewel niet eerder formeel gepubliceerd - erkend worden als onderdeel van het toetsingskader bij
de beoordeling van aanvragen ex Ltu.

BESLUIT:

Artikel 1
Vooruitlopend op een integrale aanpassing van de Richtlijnen wordt thans een aantal urgente
aanpassingen aan de Richtlijnen aangebracht.
De aanpassingen die middels deze Ministeriële
beschikking worden vastgesteld vormen een integraal onderdeel van de thans bestaande Richtlijnen van
mei 2012. Deze aanpassingen luiden als volgt.
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Artikel 2
De samenlevingsovereenkomst als basis voor een vergunning tot tijdelijk verblijf komt te vervallen.

Artikel 3
Het normbedrag voor gezinsvorming en gezinshereniging wordt vastgesteld op ANG 3.000,= bruto
inkomen per maand oftewel ANG 36.000,= bruto inkomen per jaar, indien de garantstellende echtgenoot
vreemdeling is. Indien de garantstellende echtgenoot Nederlander is, wordt als normbedrag gehanteerd
het wettelijke minimumloon.

Artikel 4
Bij een eerste aanvrage om een vergunning tot tijdelijk verblijf uit hoofde van een directeursvergunning
dient de aanvrager aan te tonen, middels overlegging van bescheiden van een buitenlandse financiële
instelling, dat hij beschikt over een startkapitaal van ten minste ANG 36.000,= waaruit onder andere
zijn eigen salaris voor het eerste jaar betaald kan worden. Indien de directeursvergunning gekoppeld
is aan een reeds bestaande en operationele onderneming, dan kan volstaan worden met het overleggen
van bescheiden van een lokale financiële instelling.

Artikel 5
Voortgezet verblijf als verblijfsdoel wordt niet meer gehanteerd. Een aanvrage om verlenging van een
vergunning tot tijdelijk verblijf dient steeds een der uitdrukkelijk in de Richtlijnen erkende
verblijfsdoelen te vermelden.

Artikel 6
Een vergunning tot tijdelijk verblijf, aangevraagd uit hoofde van een economische vergunning, wordt
verleend voor de duur van die onderliggende economische vergunning. Een vergunning tot tijdelijk
verblijf, aangevraagd uit hoofde van gezinsvorming of gezinshereniging, wordt in eerste instantie
verleend voor één (1) jaar en in geval van verlenging wordt de vergunning in beginsel voor twee jaar
verleend. Een vergunning tot tijdelijk verblijf aangevraagd uit anderen hoofde dan voornoemd, wordt
in beginsel steeds voor één (1) jaar verleend.

Artikel 7
Inschrijving op een lagere school van minderjarige kinderen die ouder zijn dan 13 jaar wordt voortaan
niet meer geaccepteerd in het kader van het bewijs van ‘schoolgaand’ als standaardvergunningsvoorwaarde. Evenmin worden schoolbrieven voor de Franse kant van het eiland
geaccepteerd als bewijs van ‘schoolgaand’.
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Artikel 8
Een eerste aanvrage om een vergunning tot tijdelijk verblijf met welk verblijfsdoel ook kan, op grond
van artikel 9-1-a Ltu juncto paragraaf 3.1.1 van de Richtijnen en dus met aanhaling van de openbare
orde en/of het algemeen belang, worden afgewezen indien vast komt te staan dat de aanvrager
voorafgaand aan de indiening van de aanvrage illegaal verblijf op St. Maarten heeft gehouden. Hierbij
doet het er niet toe of betrokkene vlak vóór de indiening van de aanvrage St. Maarten is uitgereist
teneinde te voldoen aan het uitlandigheidsvereiste. Een volgende aanvrage zal eerst na drie jaar voor
toewijzing in aanmerking komen, een en ander naar analogie van de regeling van de
ongewenstverklaring zoals neergelegd in artikel 2 lid 4 van het Toelatingsbesluit en paragraaf 11.10
van de Richtlijnen.

Artikel 9
Kennisgevingen in het kader van een ingediende aanvrage zullen steeds schriftelijk plaatsvinden, bij
voorkeur electronisch. De aanvrager van een vergunning om tijdelijk verblijf of een vergunning tot
verblijf dient in dit kader steeds opgave te doen van ten minste één e-mail adres waarop hij
bereikbaar is. Voorts verstrekt de aanvrager, desgevraagd, de aanvullende inlichtingen die naar het
oordeel van de behandelend ambtenaar of de Minister redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht voor
de beoordeling van de aanvrage, de op de Minister rustende plicht tot zorgvuldige voorbereiding van
besluiten indachtig.

Artikel 10
Alle versies en onderdelen van de publicatie ‘Living on St. Maarten – Guide to Residency’ die sedert
2013 online stond, worden bij deze ingetrokken, terugwerkend tot 19 januari 2021 zijnde de datum
waarop voornoemde publicatie van het internet werd verwijderd.

Artikel 11
Deze beschikking wordt aangehaald als: “Ministeriële beschikking van april 2021 tot aanpassing en
publicatie van de Richtlijnen van mei 2012” en is van toepassing op aanvragen die ingediend zijn na
de datum van inwerkingtreding van deze beschikking.

Artikel 12
De Ministeriële beschikking van januari 2021 tot aanpassing en publicatie van de Richtlijnen van mei
2012, zoals gepubliceerd in de Landscourant van 19 februari 2021 (no. 2021/187), wordt middels
deze ingetrokken.
De onderhavige beschikking zal gepubliceerd worden in de Landscourant en treedt in werking met
ingang van de dag volgend op de publicatie.

DE MINISTER VAN JUSTITIE,
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TOELICHTING

Algemeen
Op 10 oktober 2010 is St. Maarten Land geworden binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Bij die gelegenheid heeft St. Maarten de Instructies van de Minister van Justitie van het Land de
Nederlandse Antillen inzake de toepassing van de Landsverordening toelating en uitzetting (Ltu) en het
Toelatingsbesluit (‘de Instructies’, afgekondigd in 2006) integraal overgenomen.
In mei 2012 heeft de toenmalige Minister van Justitie van Land St. Maarten voornoemde Instructies
doen vervangen door een stel eigen Richtlijnen (‘de Richtlijnen’), die in essentie niet veel afweken van
de in 2010 overgenomen Instructies doch op een aantal punten een afzwakking van de regels met zich
meebrachten.
De Richtlijnen van 2012, net als de Instructies die tussen 2010 en 2012 golden, gaan uit van een
restrictief toelatingsbeleid hetgeen, gezien de sociaal-economische werkelijkheid van St. Maarten, nogal
voor de hand ligt. Voor dit gedachtengoed kan aansluiting gezocht worden bij de Rijksvisumwet 2016
welke, blijkens de Memorie van Toelichting, eveneens uitgaat van een nationaal restrictief
toelatingsbeleid.
Evaluatie van de situatie op het gebied van toelating van vreemdelingen vanaf onze Land-wording in
2010 tot heden (2021) laat zien dat er op grote schaal misbruik wordt gemaakt van de voorzieningen
van de Ltu c.a., waardoor langzaamaan het eiland vol is geraakt met een categorie van vreemdelingen
die amper of niet in hun bestaan kunnen voorzien en bovendien een last voor de gemeenschap zijn
geworden zowel in economische en sociale zin als in de zin van ordehandhaving.
Hier komt bij dat op 06 september 2017 St. Maarten rechtstreeks getroffen werd door orkaan Irma,
zijnde de krachtigste orkaan die het Caribisch gebied getroffen heeft vanaf dat wereldwijd het fenomeen
der orkanen systematisch wordt bijgehouden en gemeten. De door orkaan Irma aangebrachte
verwoesting was uiteraard buitengewoon erg.
Behalve dat orkaan Irma de economie en de
werkgelegenheid van St. Maarten zwaar beschadigd heeft, heeft orkaan Irma de tekortkomingen van
St. Maarten op velerlei gebied onweerlegbaar blootgelegd, met name op het gebied van degelijke
huisvesting, welvaart en ordehandhaving.
Zo ook de coronavirus-pandemie van 2020.
Het Ministerie van Justitie heeft, voor wat betreft het beleidsveld van toelating van vreemdelingen,
geconstateerd dat het reeds gehanteerde principe van een restrictief toelatingsbeleid nader benadrukt
en aangescherpt moet worden; zulks – zoals reeds aangegeven – in het kader van het economische en
sociale herstel alsook in het kader van ordehandhaving op St. Maarten. Gezien de fragiele staat van de
werkgelegenheid en het steeds nijpender tekort aan degelijke huisvesting, dient de influx van personen
te worden ingedamd, vooral voor wat betreft personen die weinig tot geen toegevoegde waarde hebben
voor de economie en de welvaart van St. Maarten. Voortaan dienen er vooral hogere eisen te worden
gesteld aan de financiële draagkracht van toe te laten personen.
Teneinde het voorgaande op de kortst mogelijke termijn te bewerkstelligen is een prompte aanpassing
van de Richtlijnen vereist. Gezien de urgentie, is de beste aanpak hiertoe middels een Ministeriële
beschikking die de meest urgente punten bestrijkt in plaats van een integrale herziening van de
Richtlijnen waar veel meer tijd mee gemoeid zal zijn.
Onderstaand volgt een puntsgewijze toelichting op de thans voorgestelde urgente aanpassingen van de
Richtlijnen.
Artikelsgewijs
Artikel 1 en Artikel 11: Reikwijdte van deze Ministeriële beschikking.
Spreken verder voor zich.
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Artikel 2: verval van de samenlevingsovereenkomst als basis voor een vergunning tot tijdelijk verblijf
(‘v.t.t.v.’).
In de Instructies van 2006, door Land St. Maarten overgenomen in 2010, was de
samenlevingsovereenkomst als basis voor het verkrijgen van een v.t.t.v. reeds geschrapt; alleen een in
Nederland gesloten samenlevingsovereenkomst werd geaccepteerd als basis voor een v.t.t.v. Dit, juist
om schijn-situaties terug te dringen.
In de Richtlijnen van 2012 is deze regel weer ongedaan gemaakt, waardoor Land St. Maarten binnen
korte tijd weer geconfonteerd werd met heel veel schijn-samenlevingsovereenkomsten, ertoe leidend
dat veel v.t.t.v.’s ten onrechte vergeven zijn.
Deze situatie dient wederom gecorrigeerd te worden.
Voorts: Gegeven het feit dat de samenlevingsovereenkomst, anders dan het huwelijk, op St. Maarten
niet door de wet erkend wordt, zullen voortaan samenlevingsovereenkomsten aangegaan en
geregistreerd in het Europese deel van het Koninkrijk (Nederland) evenmin geaccepteerd worden als
basis voor een v.t.t.v.
Artikel 3: het normbedrag in geval van gezinsvorming of gezinshereniging.
Tot 2012 stond de norm, voor wat betreft gezinsvorming of gezinshereniging waarbij de garantstellende
partner vreemdeling is, op ANG 3.000,= bruto inkomen per maand.
In de Richtlijnen van 2012 is deze norm afgezwakt tot ANG 2.000,=.
Dit was, bij nader inzien, een fout. Immers, de vreemdeling die wordt toegelaten tot verblijf bij de
eveneens vreemde partner heeft een werkverbod. Twee personen onderhouden op een bruto-salaris
van ANG 2.000,= is zo goed als onmogelijk. Het is dan ook onverantwoord om de norm van ANG
2.000,= bruto inkomen per maand te blijven hanteren.
Benadrukt zij ook dat, ingevolge paragraaf 3.7.3 van de Richtlijnen, de aanvrager moet kunnen
aantonen dat bedoelde inkomsten duurzaam zijn, hetgeen wil zeggen dat deze inkomsten beschikbaar
zijn voor de duur van de v.t.t.v., derhalve een jaar. Bij de beoordeling van het inkomen wordt, in geval
van een aanvrage om verlenging, dus niet alleen gekeken naar het inkomen in de acherliggende periode
maar ook naar het verwachte inkomen in de vóórliggende periode van een jaar.
Voor wat betreft gezinsvorming of gezinshereniging waarbij de garantstellende partner Nederlander is
wordt, ingevolge de algemene bepaling van artikel 9-1-a Ltu inzake ‘middelen van bestaan’ als vereiste
voor verkrijging van een verblijfsvergunning, thans een normbedrag geïntroduceerd, en wel ter
voorkoming van schijn-situaties die per heden nog steeds te vaak voorkomen. Het normbedrag wordt
in dergelijke gevallen gelijkgesteld aan het geldende minumumloon (thans ANG 1.530,50 bruto per
maand), mede met inachtneming van het feit dat de vreemde partner geen werkverbod zal hebben.
Artikel 4: normbedrag in geval van v.t.t.v. ex directeursvergunning.
Geconstateerd is dat de directeursvergunning in heel veel gevallen misbruikt wordt als middel tot het
verkrijgen van verblijf, vooral wanneer de aanvrager voorheen één of meer keren een v.t.t.v. uit andere
hoofde is geweigerd dan wel lange tijd illegaal op het eiland heeft verbleven.
De houder van een directeursvergunning wordt geacht zijn persoonlijke inkomen te trekken uit de NV
of BV in kwestie.
Vaak komt het voor dat de NV of BV financieel niet bij machte is om het maandelijkse salaris van de
principaal/directeur te betalen. Dat salaris moet ten minste gelijk zijn aan het minimumloon (thans:
ANG 1.530,50 bruto per maand). Indien de directeur ook verblijf voor gezinsleden aanvraagt, moet het
salaris ten minste ANG 3.000,= bruto per maand bedragen, ref. paragraaf 3.7.1 van de Richtlijnen
gelezen in samenhang met artikel 3 van de onderhavige Ministeriële beschikking. Het jaarlijkse salaris
van de houder van de directeursvergunning dient dus minimaal te bedragen hetzij ANG 18.366,= hetzij
ANG 36.000,=. Vandaar de eis dat de NV of de BV een startkapitaal van ten minste ANG 36.000,=
moet hebben.
Vast is komen te staan dat veelal deze directeuren geen echt inkomen uit de opgerichte NV of BV
verwerven, dat de NV of BV vaak niet in staat is een echt salaris aan de oprichter/directeur te betalen
zoals hiervoor omschreven, dat de NV of BV vaak niet eens een bankrekening heeft, et cetera.
Deze regeling strekt er dus toe om misbruik te voorkomen. Wie verblijf aanvraagt op grond van een
directeursvergunning dient aan te tonen dat het om een echte en levensvatbare onderneming gaat (met
bankrekening, etc.), die in staat is om het salaris van de directeur/principaal te garanderen.
Hetgeen onder de toelichting op artikel 3 inzake duurzaamheid van het inkomen is gesteld, is uiteraard
ook op de houder van een directeursvergunning van toepassing.
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Artikel 5: voortgezet verblijf.
Het toekennen van een v.t.t.v. met als doel ‘voortgezet verblijf’ is een fenomeen van de afgelopen jaren,
doch is gebaseerd op een incorrecte interpretatie van de Ltu en de huidige Richtlijnen.
Doorgaans gaat het om een aanvrage om verlenging van een eerder verleende v.t.t.v. Wanneer blijkt
dat betrokkene niet voldoet aan alle voorwaarden zoals gesteld bij de inmiddels verlopen v.t.t.v. maar
wel kan bogen op ten minste drie jaar onafgebroken rechtmatig verblijf, is het de praktijk geworden
om dan een v.t.t.v. te verlenen met als doel ‘voortgezet verblijf’ bij wijze van tegemoetkoming aan de
betrokkene, en wel voor de duur van twee jaar.
Deze praktijk is gebaseerd op het veelvuldige gebruik in de Richtlijnen van de term ‘voortgezet verblijf’,
doch is op zich incorrect. Een v.t.t.v. wordt immers steeds verleend voor een concreet verblijfsdoel
(bijvoorbeeld: arbeid in loondienst of gezinsvorming). Indien betrokkene niet aan de desbetreffende
voorwaarden voldoet dan dient de v.t.t.v. te worden geweigerd.
Welnu: ‘voortgezet verblijf’ is op zich geen verblijfsdoel; ‘voortgezet verblijf’ betekent niets anders dan
‘verlenging’. Hierbij blijft uiteraard gelden dat betrokkene moet blijven voldoen aan de voorwaarden
waaronder de inmiddels verlopen v.t.t.v. was verleend.
Zoals gezegd: het oneigenlijke gebruik van de term ‘voortgezet verblijf’ heeft de afgelopen jaren ertoe
geleid dat een verlenging van de v.t.t.v. wordt verleend indien de aanvrager kan aantonen ten minste
drie jaar onafgebroken rechtmatig verblijf te hebben genoten. Deze gang van zaken is, nogmaals,
incorrect.
Het toekennen van een v.t.t.v. op grond van onafgebroken rechtmatig verblijf gedurende een bepaald
aantal jaren kan, ingevolge de Richtlijnen, namelijk alleen dan gebeuren wanneer dat onafgebroken
rechtmatig verblijf ten minste vijf jaar heeft geduurd. De twee verschijningsvormen zijn: (a) de
zelfstandige vergunning tot tijdelijk verblijf (‘z.v.t.t.v.’) met als doel arbeid en (b) de vergunning tot
verblijf (‘v.t.v.’) dan wel de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd waarbij arbeid vrij is toegestaan;
zie paragraaf 3.3.2 onder b (‘z.v.t.t.v.), respectievelijk paragraaf 3.1.5 (‘v.t.v’). In beide gevallen zijn
de huidige Richtlijnen duidelijk: men moet ten minste vijf jaar onafgebroken rechtmatig verblijf hebben.
De huidige Richtlijnen maken nergens melding van de mogelijkheid tot verkrijgen van verlenging van
de v.t.t.v. op grond van slechts drie jaar onafgebroken rechtmatig verblijf.
De slotsom is dat dit oneigenlijke gebruik van de term ‘voortgezet verblijf’ als verkapte vorm voor het
geven van verlenging van de v.t.t.v. zonder dat voldaan is aan de vergunningsvoorwaarden,
onmiddellijk stop wordt gezet. Een en ander houdt uiteraard in dat ook in gevallen waarin een v.t.t.v.
wordt aangevraagd met beweerde doel ‘voortgezet verblijf’, maar zonder dat de aanvrager eerder in
het bezit is geweest van een v.t.t.v., de aanvrage eveneens wordt afgewezen.
Resumerend: (1) ‘voortgezet verblijf’ is op zich geen verblijfsdoel; (2) een zelfstandige
verblijfsvergunning op basis van een aantal jaren onafgebroken rechtmatig verblijf is alleen mogelijk
indien dat onafgebroken rechtmatig verblijf ten minste vijf jaar heeft geduurd, in welk geval men in
aanmerking komt voor hetzij een z.v.t.t.v. hetzij een v.t.v.
Artikel 6: geldigheidsduur v.t.t.v. in begonsel steeds voor één jaar.
Tot nu toe werd de verlenging van een v.t.t.v., met name bij minderjarige kinderen, voor twee of zelfs
drie jaar ineens gegeven. De ervaring leert echter dat hier nogal veel misbruik van wordt gemaakt.
Het komt namelijk vaak voor dat bij de behandeling van de aanvrage om verlenging van de v.t.t.v. –
die dus voor twee of drie jaar was gegeven – blijkt dat het kind in de voorafgaande periode niet op
school heeft gezeten, hetgeen in strijd is met de vergunningsvoorwaarden. Door de v.t.t.v. steeds voor
een jaar te verlenen kan in een veel vroeger stadium gecontroleerd worden of inderdaad aan de
vergunningsvoorwaarde ‘schoolgaand’ is voldaan en zonodig tijdig de v.t.t.v. intrekken. Anders loopt
men het risico dat zo’n minderjarige twee of drie jaar niet op school heeft gezeten hetgeen ingaat tegen
het algemeen belang van St. Maarten.
Als nieuwe regel wordt dan ook gehanteerd dat de v.t.t.v. in beginsel steeds voor één jaar wordt
verleend, uitzonderingen daargelaten; met dien verstande dat de Minister steeds de discretionaire
bevoegdheid heeft om, desverzocht en afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van het geval,
naar boven af te wijken door de v.t.t.v. te verlenen voor de duur van meer dan één jaar.
1e Uitzondering: indien men v.t.t.v. aanvraagt op grond van een t.w.v. of een directeursvergunning
(economische vergunning), dan wordt de v.t.t.v. verleend voor de duur van die t.w.v. of
directeursvergunning, hetgeen logisch is; aldus kan men een v.t.t.v. voor meer dan één jaar krijgen,
namelijk indien die t.w.v. of directeursvergunning voor meer dan één jaar wordt verleend.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 10

Datum: 29 April 2021
Pagina

| 26

2e Uitzondering: in geval van huwelijk, wordt in eerste instantie de v.t.t.v. voor één jaar verleend terwijl
de verlenging voor twee jaar kan worden verleend.
Artikel 7: minderjarige kinderen die ‘schoolgaand’ moeten zijn.
Toelating van een kind op een lagere school terwijl dat kind, gezien zijn leeftijd en zijn achterstand qua
Engels of Nederlands, weinig tot geen kans maakt, is niet verantwoord, met het oog op de verdere
maatschappelijke ontwikkeling van dat kind. Hier moet onmiddellijk een halt aan worden toegeroepen.
Ook dient het gebruik te worden gecorrigeerd, dat kinderen van personen die tot verblijf op St. Maarten
worden toegelaten, een v.t.t.v. krijgen ook al gaan die kinderen niet aan de Nederlandse kant maar aan
de Franse kant naar school. Indien een kind namelijk tot een school aan de Franse kant wordt toegelaten
is dat omdat de ouders geacht worden woonplaats aan de Franse kant te hebben. Land St. Maarten
kan niet meewerken aan frauduleuze situaties.
Artikel 8: openbare orde-toets in geval van illegaal verblijf voorafgaand aan indiening eerste aanvrage
v.t.t.v.
In het verleden is weleens gehanteerd dat, in geval van een eerste aanvrage, een vreemdeling slechts
aan het uitlandigheidsvereiste heeft te voldoen, ook al heeft deze voorafgaand aan de indiening van de
aanvrage illegaal op het eiland gewoond en/of gewerkt.
Bij nader inzien is dit geen correcte gang van zaken. Het feit dat een vreemdeling willens en wetens
gedurende – vaak – langere tijd (soms zelfs twintig jaar) illegaal op het eiland gewoond en zelfs gewerkt
heeft en daarbij kans heeft gezien zich aan het vreemdelingentoezicht te onttrekken, kan nou eenmaal
niet zonder consequenties blijven.
Voortaan is het niet voldoende dat zo’n vreemdeling vlak vóór de indiening van de aanvrage snel het
eiland verlaat. Gekeken zal ook worden naar zijn eventuele verblijfshistorie.
Concreet wordt thans aan geconstateerd illegaal verblijf voorafgaand aan de indiening van een aanvrage
v.t.t.v., onder welke titel ook (dus niet enkel op grond van, bijvoorbeeld, een directeursvergunning; zie
de toelichting op artikel 10), een ongewenstverklaring van drie jaar verbonden, ongeacht dus of de
persoon vlak vóór de indiening van de aanvrage het eiland verlaten heeft teneinde te voldoen aan het
uitlandigheidsvereiste.
Deze bepaling is niet-imperatief omschreven (‘kan’, in plaats van ‘wordt’), hetgeen de Minister de
mogelijkheid biedt om, desverzocht en afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van het geval,
deze weigeringsgrond in uitzonderlijke gevallen achterwege te laten.
Artikel 9: electronische kennisgeving.
Deze maatregel is niet alleen ingegeven door de coronavirus-pandemie die noopt tot het zoveel mogelijk
terugdringen van contacten in persoon.
Ook daarvóór hebben vreemdelingen op grote schaal misbruik gemaakt van het feit dat zij enkel een
telefoontje van Immigratie kregen met de mededeling dat voor hen een beschikking klaarlag, om
vervolgens weer jarenlang niets van zich te laten horen en als zodanig zonder geldige verblijfstitel op
het eiland rond te blijven lopen.
Door kennisgeving langs electronische weg verplicht te maken, kan ook sneller worden overgegaan tot
het buiten behandeling stellen dan wel ronduit afwijzen van aanvragen, en kan aldus voorkomen worden
dat de niet-uitgereikte beschikkingen zich bij Immigratie blijven opstapelen.
Overigens kan deze kennisgeving, in het ergste geval, plaatsvinden middels een text-boodschap naar
het mobiele telefoonnummer van de aanvrager.
Tevens wordt bij deze vastgelegd, dat de behandelende immigratie-ambtenaar steeds de vrijheid moet
hebben om ‘door te vragen’ en waar nodig aanvullende informatie op te vragen die hij redelijkerwijs
noodzakelijk acht voor de beoordeling van een aanvrage. Cliënten van Immigratie dienen dan ook te
begrijpen dat de gehanteerde vereistenlijsten niet per se een limitatieve opsomming van zaken inhouden
en dat de Immigratie namens de Minister, op grond van het alom erkende zorgvuldigheidsvereiste,
weleens buiten die vereistenlijsten kan treden, steeds met inachtneming van de redelijkheid.
Artikel 10: intrekking online publicatie.
Hoewel deze publicatie grootdeels correcte informatie omvat, is in de loop der jaren gebleken dat zij op
enkele onderdelen incorrecte dan wel achterhaalde informatie omvat. Zo werd, bijvoorbeeld, in deze
publicatie geen voorziening getroffen voor die gevallen waarin de houder van een directeursvergunning
toch een v.t.t.v. geweigerd wordt indien blijkt dat tegen deze persoon bezwaren bestaan in de sfeer van
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de openbare orde, hoofdzakelijk omdat deze persoon voorafgaand aan de indiening van de aanvrage
gedurende langere tijd illegaal op het eiland heeft verbleven en of gewerkt, reden waarom zijn aanvrage
v.t.t.v. als een eerste aanvrage beschouwd dient te worden, met alle gevolgen van dien (zie in deze
context de toelichting op artikelen 4 en 8).
Het is de bedoeling om voornoemde publicatie op korte termijn weer uit te doen doch met dusdanige
aanpassing dat daarin geen informatie meer voorkomt die tegenstrijdig is met de bepalingen van de
Richtlijnen en deze Ministeriële beschikking. Tot die tijd kan geen beroep worden gedaan op deze
publicatie, nu deze publicatie bij deze is ingetrokken.
Artikel 12: intrekking vorige versie, inwerkingtreding onderhavige versie.
Zoals in de considerans is aangegeven, is eerder (19 februari 2021) reeds een eerste versie van deze
Ministeriële beschikking gepubliceerd. Voornoemde beschikking wordt bij deze ingetrokken, ten gunste
van de onderhavige beschikking, welke overigens in werking treedt onmiddellijk na publicatie.

DE MINISTER VAN JUSTITIE,
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No. -175-21MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agent van politie

Overwegende:
Dat op 8 en 12 april 2021 dhr. Lucien Vernon Wilson, hoofd Inspectiedienst Toerisme, Economische
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, (hierna aangeduid als: Inspectiedienst TEZVT), heeft verzocht
om twee personen van zijn dienst te benoemen als buitengewoon agent van politie.
Gelet op:
Artikel 10 van de Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (hierna aangeduid als: Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
De volgende personen van de Inspectiedienst TEZVT worden voor de duur van hun tewerkstelling bij
de Inspectiedienst TEZVT benoemd als buitengewoon agent van politie, en beschikken over de
bevoegdheden bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7 van de Rijkswet Politie:
1. Baldwin Orlando Peterson
2. Malvina Judith Gumbs

Casino Controller
Transport Controller

Artikel 2
De buitengewoon agenten van politie, genoemd in artikel 1, zijn bevoegd tot het opsporen van de
feiten strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving, met de uitvoering en handhaving waarvan de
Inspectiedienst TEZVT is belast, tenzij bij landsverordening aan anderen opgedragen.
Artikel 3
Het hoofd van de Inspectiedienst TEZVT brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit
over:
a.

de hoeveelheid verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

b.

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard van
die klachten.
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan en wordt in de Landscourant
geplaatst.

Philipsburg, 23 april, 2021
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking
rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven
beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de Minister
van Justitie.
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Ministry of Public Health, Social Development & Labor
Division of Labor Affairs & Social Services
Publication – NESC ( National Employment Service Center) Work Procedures i
Governing Legislation (not all inclusive):
National Decree establishing the Ministry of Public Health, Social Development & Labor – AB 2013 GT
no 75
Policy on the issuance of labor permits- published in the National Gazette on February 7th, 2020 on
page 12 of issue number 05.
National Ordinance – Employment Agency ( AB 2013 GT no 343)
National Ordinance on Foreign Labor ( AB 2013 GT nr 357 )
Execution decree on Foreign Labor ( AB 2013 nr 73)

Executive Statement :
The Minister of Public Health, Social Development & Labor herewith makes public the NESC ( National
Employment Service Center) Work Procedures.
The general public is encouraged to familiarize themselves with the hereto published information, as
this is the approved manner in which the work methodology of the NESC is executed.
The NESC is positioned under the Division Labor Affairs & Social Services , supervised directly by the
Section Labor Market.

I Scheduled implementation date is june 1, 2021
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Work Procedures
National Employment Service Center:
Employment & Business Services (2021)
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1. National Employment Service Center (NESC)
In 2017, the Department of Labor Affairs organized a workshop in collaboration with International Labor
Organization (ILO). “The objective of the workshop was to strengthen the capacity of the job placement
unit in the following areas: career guidance and counselling, skills need anticipation and matching and
performance management and monitoring and evaluation in relation to public employment services. The
workshop was aimed at developing the competence of the responsible officers to offer state of the art
services to job seekers within the new reorganized unit and allow the latter to be managed adequately
relating to its processes and services.
Within the above described framework the ILO and the Government of Sint Maarten designed and agreed
on a detailed training plan.”1 The training was carried out by a consultant in collaboration with the
employment and labor market expert of the Port of Spain Decent Work Team. The training would be one
of the most important experiences for the Department of Labor Affairs, as it allowed for the re-envisioning
of the mandate of the employment bureau and would cumulate in the creation of the National
Employment Service Center, a center aimed at providing services to businesses and job seekers based on
a unified vision and mission.

1.1 Our Vision
As the only mandated Public Employment Service Center in conformity with ILO standards our vision is to:
“Provide enhanced labor market services to ensure that all can contribute positively to their recruitment,
employment and career development goals.”

1.2 Our Mission
It is the mission of NESC to execute specific initiatives to achieve our vision. In so doing, we will offer the
following services:
•
•
•
•

1

An independent digital platform to facilitate employment opportunities;
Employability enhancement programs achieved through public-private partnerships;
Labor market information services that satisfies the client needs;
Efficient and effective immaterial and material assistance in collaboration with Social Services.”

Terms of Reference; ILO Training 2017
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1.3 Our Values
Trust: We are a high performing organization dedicated to employment and human resource services
– a trusted partner and resource for our clients and our community.
Respect: We treat every individual with respect, in every interaction.
Integrity: We act with credibility, professionalism and integrity to instill public trust and confidence.
Commitment: We are committed to providing solutions for our clients.
Professionalism: We are professionals, continuously educating ourselves and preparing for the
challenges ahead.
Excellence: Attaining effective and efficient work relations with all stakeholders.

1.4 Our Goal
“To advance the vision, mission and objectives of NESC, based on our collective values and philosophies,
by delivering effective employment and labor market information and enhancement services for the
provision of a stable and balanced labor market.”
Objectives: Customers2
•
•
•
•

To promote participation and cooperation with the business community in the form of partnerships
and work training opportunities.
To facilitate job matching resources for promotion of employment opportunities.
To source partnerships for cost sharing of joint ventures.
To provide client centered services and labor market information services in line with ISIC Standard
Industrial Classification.

Objectives: Clients3
•
•

2
3

To enhance employability by providing effective training enhancement services and other related
services internally and externally.
To create a database of certified and skilled potential employees in line in with the ISCO-08
occupational skill levels.

Customers are all registered businesses seeking access to services provided at Department of Labor Affairs.
All registered job seekers seeking access to services provided at Department of Labor Affairs and Social Services.
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Objectives: Civil Society4
•
•

To source partnerships in order to offer enhancement programs, coaching, counseling and training
to enhance the marketable working skills of our clients.
To source partnerships for cost sharing of joint ventures.

1.5 NESC Programmes
The NESC has implemented multiple programs in the interest of our clients and customers:
• NESC Job training Program – this program provides training to unemployed and or underemployed
clients to help them succeed in the work place. The training helps them to improve skills, gain work
experience, earn rewards, find employment and fulfil their potential.
• NESC Employability Enhancement Workshops – the workshops provide hands on experience and
knowledge about resume writing; dressing for success; interview skills; and pride in performance in
collaboration with private sectors leaders.
• NESC Business Information Sessions – the sessions are intended to inform, enlighten and engage
the business community on topics that are of interest to this target group.

4

All organizations and institutions not traditionally classified as business or government.
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2. Work Procedures Employment Service Officers
Process Definition
Goal
To facilitate the process of job placement by registering a person as seeking employment.

Process Description Employment Services
Nr.
1.

Department
- Function
‘Department of Labor Affairs’
- Jr. Employment Services
Officer

Activity

Description

Receiving Employment
Registration forms

The Jr ESO receives job seeking clients
daily via appointments or on a walk-in
basis.
The officer receives the registration form
and other relevant documents from the
applicant during this meeting.
(see Appendix ES1)
Note:
The registration form should never be
dropped off at the receptionist or
received from any other person than the
applicant. If the officer is out on vacation
another officer will be appointed to
substitute.

2.

- “

Review Application Form
& Required Documents

The officer verifies that the necessary
documents and/or information for
registration are accurate and present.
The Registration Form should be
completely filled in.
If the registration form is not complete
the officer should ask the registrant to
provide the additional information
during the registration process.
If the registration has been filled out
incorrectly then the officer should assist
with the completion of such.
* Important Note:
The receptionist has to determine that all
the required documents are present once
the new registrant reports for the
scheduled appointment.
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Description
If complete and accurate see following
steps.

3.

4.

- “

- “

Execute quick
assessment

Register information in
database

The officer should use the quick
assessment checklist to determine the
pre-employability category of the
registrant. (see Appendix ES2)
Note:
The officer will be better able to
determine the next step
by executing the quick assessment
checklist
After the quick assessment the officer
should input all of the information in the
database including the pre-category of
the new registrant. The officer at this
point should be able to note the precategory in the database which will
allow the officer to determine the next
actions to undertake in order to assist
the client.
If unable to determine the category, the
officer should request assistance from
the Section Head.
If able to determine the category the
officer should proceed with the
following steps.

5.

6.

- “

- “

Issue Proof of
Registration and Client
Rights & Responsibilities

The officer prints, signs and dates the
proof of registration. He or she should
also have the registrant sign the original
proof of registration. The officer should
issue the original proof of registration to
the applicant and retain the copy. This
proof of registration will not contain
abbreviated registration information.
The officer will also attach a copy of the
Client Rights & Responsibilities to the
Proof of Employment Registration after
explaining its content and ensure that
the client sign the document as received.
(see Appendix ES3)

Inform new registrants

New clients should be informed on what
to expect after the registration process,
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Department
- Function

Activity

7.

- “

Upload file to database

8.

- “

Refer clients to Section
Head (category 1, 2, 3, 4)

9.

‘Department of Labor Affairs’
- Section Head

Review file,
employability precategory
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Description
meeting with ESO and assessment within
two weeks and that they should monitor
government related social media pages
for available vacancies.
The officer should efficiently upload the
file to the database for review by Section
Head. This process should be completed
immediately once registration is
complete.
All newly registered clients should be
referred to Section Head for review and
verification of the pre-assigned
categories.
The Section Head will review the
inputted information to verify if the
information is complete, all of the
required documents have been
uploaded and if the correct pre-category
has been assigned to the new clients.
If the application is not complete or
accurate the Section Head will
depending on the severity of the matter
assign the case back to the officer for
handling.
The Section Head will also determine if
the new registrants have been
categorized correctly.
If not the case, this will be discussed
with the officer and re-categorization
will occur by Section Head.

10.

- “

Assign new clients

The Section Head will execute the
following actions, if the file is complete
and the categories are correct:
The newly registered client will be
assigned to an Employment Services
Officer.
The Section Head has 24 hours to assign
the clients, where possible this action
should always be expedited before the
24 hours have elapsed.
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Activity

Description

11.

Department
- Function
‘Department of Labor Affairs’
- Employment Services
Officer (ESO)

Schedule appointment
for assessment

The officer should contact the client
within 10 business days of registration to
schedule an assessment interview.

12.

- “

Conduct client
assessment and issue
relevant documents

A). The officer should have already
reviewed the client file in anticipation of
the assessment meeting. During the
meeting the officer should ask any
additional and relevant questions in
order to determine the needs of the
client. (see Appendix ES 4)
If the client does not attend the
assessment meeting and does not give
sufficient notice of absence he or she
should be placed on inactive in the
database.
If the client called and or gave prior
notice of absence he or she should be
rescheduled to attend another session.
Note: the client should be informed in
writing that he or she has been placed on
inactive and the reason for such. Only
two opportunities to reschedule will be
granted with prior notice of absence,
unless it regards an emergency.
* Important Note
The officer should request previously
registered clients who were never
assessed to update their file in
accordance with the new procedures.
This is applicable to walk-ins who were
not in contact with the department
after their registration. Process begins
at step 2.
B). Once the assessment is complete, the
officer discusses the findings and issues
a Post Assessment Letter (see Appendix
ES5) and also the Job Search Activity Log
(see Appendix ES6).
Note: the Post Assessment Letter
outlines the evaluation of the interview.
The Job Search Activity Log serves to
document the job search activities of the

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 10

Datum: 29 April 2021
Pagina

Nr.

Department
- Function

Activity

| 40

Description
client and must be submitted on a
monthly basis.

13.

Prepare client profile
- “

14.

- “

Determine suitable
programs/services

The Client Profile (see Appendix ES 7)
document should be drafted by the
officer; the client profile will contain
summary personal information of
assessment results and made readily
available for the Business Service
Officers (BSO).
At this point the officer can discuss
available services and which service may
best suit the needs of the client.
Expectations should be made clear and
parties should come to specific
agreements moving forward to include
timelines to accomplish the agreements.
(see Appendix ES 8)

Where applicable, a Social Work Referral
Form will be completed and sent to the
Social Workers Unit for further
assistance. (see Appendix ES 9)
* Important Note
The officer should request previously
registered walk-in clients who have
been assessed previously and have not
been an active client for the last full
calendar year to update their file in
accordance with new procedures.
Officer Customer Services should first
update their information, conduct a
follow-up assessment based on SOD
information (if applicable) and conclude
with providing adequate assistance.
If client is category 3 or 4, the client
should be referred to SOD using the
referral/consent form.
If the client is assessed to be category 2
then the process for this client begins at
step 3.
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Description
If the client is assessed to be category 1
refer to Self-service Kiosk
All client files and necessary documents
should be filed and uploaded to
database.

15.

- “

Upload client file to
database

16.

- “

Refer client application
to Business Services
Officer (BSO)

Once a match is made between a
registered client and a registered
vacancy, the ESO will forward the clients
information, i.e. Cover letter, resume,
certificates and ID to the assigned BSO
for referral to the company.

Client Reporting

In cases of non-compliance, the ESO will
submit a report outlining the difficulties
being faced with a client and sent to
Management for information purposes
and further handling.
(see Appendix ES 10)

17.
- “
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2.1 Standard Guidelines for completion of NESC Job Search Activity Log
2.1.1 Purpose
To hold registered job seekers at the Division Labor Affairs and Social Services accountable for
their job search practices.
2.1.2 Scope
These guidelines apply to all registered clients, who upon assessment were categorized as
Category 1 (Immediately Employable) and Category 2 (Employable with Coaching and Training).
2.2.3 Responsibilities
It is the responsibility of the Employment Services Officer (ESO) to ensure that the Job Search
Activity Log is available to all relevant officers for issuance to clients. The ESO is also responsible
for:
1. Ensuring that the log is filled out correctly
2. Following up with the client to offer additional services and support
2.1.4 Procedures
The Employment Services Officer (ESO) will issue this form once the client assessment and
client development plan are completed.
Recipients of Financial Assistance between the ages of 18 and 55, who are deemed employable
based on their medical report will also be issued this form to complete by the
Receptionist/Case Worker at the time of issuance of the Financial Letter.
The Job Search Activity Log will be submitted monthly to an ESO of the NESC by the client for
review and further evaluation.
The ESO will verify the information with the Client, upload it to the Client's file in CRM and issue
a new form, where applicable. The ESO will also report any "special circumstances" to the
respective Case Worker or Social Worker of the Client.
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3. Work Procedures Business Service Officers
Process Definition
Goal
To make a match between a vacancy and a candidate (job placement) and register the results of the job placement
activities accurately and completely in the system.

Process Description
Nr.
1.

Department
- Function
‘Dienst Arbeidszaken’
- ‘Medewerker
Arbeidsbemiddeling’

Activity

Description

Receiving vacancy

Once a business comes in to register a
vacancy by APPOINTMENT ONLY, their
first step is to meet with the Jr
Employment Officer. The officer will
provide the business representative with
the following documents to fill in and
return before the vacancy can be
booked into CRM. The documents are,
Vacancy form (BS1), Educational
Background form BS2 (where applicable)
and Waiver request Form (BS3) (if
necessary) and the Vacancy Ad
Requirements (BS4).
The Jr Employment Placement Officer
should use Vacancy Checklist (BS5) to
ensure that the vacancy is complete and
accurate, and to ensure that all
necessary documents such as, job
description, labor registration,
authorization letter are all up to date.
When registering the vacancy, the
business must also present a copy of the
vacancy advertisement that they intend
to publish. This advertisement will be
reviewed by the JEO to ensure that it is
in accordance with the requirements.
If there are irregularities the file should
be handed back to the Company for
adjustments. The vacancy should not be
registered until such time that the
vacancy ad is complete.
If there are no irregularities then the Jr.
EPO should proceed with booking the
vacancy into CRM.
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3.

Department
- Function

‘Dienst Arbeidszaken’
- ‘Medewerker
Arbeidsbemiddeling’

‘Dienst Arbeidszaken’
- ‘Medewerker
Arbeidsbemiddeling’

Activity

Contacting the
businesses

Sourcing candidates
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Description

BSOs and ESOs are responsible for
viewing the vacancies daily once they
have been assigned to them.
The BSOs should make contact with the
business attached to the vacancy, within
48 hours of the vacancy being booked in
CRM
An email should be sent introducing the
BSO, and informing the business that the
NESC will be searching for candidates on
their behalf (BS6) for introduction. The
introduction email, also provides a
survey link for the business to fill in, that
provides the NESC with data on
recruitment and challenges within the
business community. The ESO should be
included in this correspondence.
The BSOs should contact the ESOs for
suitable candidates who match the
requirements of the vacancy.
In cases where there are suitable
matches, the ‘ESO’ should contact the
applicant to gauge interest in the
vacancy prior to referring profile to BSO.
If the applicant has not been assessed
and is not registered then the ESO
should continue with processes under
employment registration, however if
their credentials matches the
requirements of the vacancy the
applicant should be referred to the BSO
without profile.
In the event that no candidates can be
found in the database, the BSOs should
proceed to posting the vacancy on the
FB page of the Labor Department as well
as making use of other awareness
methods.
If the ESO manages to find candidates
for the vacancy, it is the responsibility of
the ESO to send the portfolio of the
candidate to the BSO. This portfolio
should include the resume, CV, diplomas
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Description
(if applicable), assessment form, and ID
of the candidate.
In the event that no candidates are
found, the ESO will inform the BSO via
email. From there the BSO will inform
the business and take note of the
position. The BSO will also inform
management via email, that no
candidates could be found. The BSO will
issue a Final Status Letter (BS7) to the
business, to be presented to Section
Labor Permits, in the event that the
business would like to put in a permit
request form.

4.

‘Dienst Arbeidszaken’
- ‘Medewerker
Arbeidsbemiddeling’

Scheduling of interview

Scheduling of the interview of the
approved candidates will be the
responsibility of the HR department of
the business. The BSO will remain in
contact with the HR representative via
email to ensure that the interview is
scheduled.
In the event that the business refuses to
comply with the recruitment efforts and
requests of the NESC, including but not
limited to refusal of scheduling
interviews with the presented
candidates, ignoring of email
correspondence from the BSO and
failure to properly advertise the vacancy,
the business will be issued a noncompliance letter (BS8) This document
will also be sent to Section Employment
Permits, to be added to the business’
file.
When the business complies and the
interviews are scheduled the BSOs will
sit in on the interviews, making use of
the Interview Analysis (BS9) document.
Note: Due to limited personnel, BSOs
will only attend and participate in
interviews in which the vacancy has
been registered at the labor
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Description
department, and in which the
candidate(s) has been sourced, assessed
and recommended by the NESC.

5.

‘Dienst Arbeidszaken’
- ‘Medewerker
Arbeidsbemiddeling’

Writing of Ledger

After the interview, the BSO requests
feedback about the interview from the
company and makes use of the interview
ledger – candidates (BS10) as well as the
interview ledger – interviewers (BS11)
indicating the dates of the interviews,
name and number of candidates, job
vacancy, and the interview participants.
The ledgers will be sent to the company
within 1 week after the interviews and
should also be sent to Section
Employment Permits.

6.

‘Dienst Arbeidszaken’
- ‘Medewerker
Arbeidsbemiddeling’

Choosing of candidates
and writing of report.

The HR of the business, has 1 week to
make a final decision on the choosing of
their candidate.
In the case that no candidates are
selected, HR is responsible for providing
written justification for their refusal of
each candidate.
If the BSOs feel like an unfair decision
has been made, they are responsible for
scheduling an interview with HR for
further clarification. Notes taken from
this meeting will be recorded and added
to the portfolio for management along
with the Business Compliance Report
(BS12)
If the candidate is hired, the BSO closes
the vacancy in the database or vacancy
spreadsheet.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 10

Datum: 29 April 2021
Pagina

| 47

3.1 Standard Guideline for Processing Vacancy Waiver Forms
3.1.1 Purpose
To provide instructions on how to process waiver request forms for registered vacancies at the
Department of Labor Affairs.
3.1.2 Scope
This guideline applies to all personnel of the Division of Labor Affairs & Social Services. In
particular, it applies to all Officers of the National Employment Services Center, Front Desk
Officers and all Officers who may at some point assist with the execution of this task. This
procedure outlines the minimum requirements. The guideline also applies to the following
category of businesses, professions and or industries where applicable or necessary, Educators,
Medical Professionals and all professions that exist to promote the national interest and or
development of Country Sint Maarten. The guideline is not applicable for positions that require an
Associate degree or lower. It is also not applicable for persons who due to their own fault are trying
to avoid a gap in the residence permit of their employee or employees. Considering the wide
potential scope of the last category, business representatives may be required to explain the
significance of the position for the national interest or development of Sint Maarten. The company
is also required to provide information on the effort exerted to source a local and or viable
candidate for the position.
3.1.3 Responsibilities
It is the responsibility of the Division Head, Section Heads, Senior Officers and all employees of
the Division of Labor Affairs & Social Services to uphold and execute the guidelines as outlined
in this document. The Business Representative is responsible for ensuring that the form is
completed and signed. He or she should also ensure that it is clear for which position the waiver is
being requested and for submitting all of the additional information requested by the representative
of the department. In particular, it is the responsibility of the Junior Employment Officer (JEO)
under the National Employment Service Center (NESC) to follow the guidelines of this document
in the execution of the procedures related to vacancy registration. In addition, the Section Head of
Labor Market is responsible for granting or denying a vacancy waiver request based on the
registered vacancy and supporting documents. In the absence of the Section Head, the Division
Head or other Section Head of the Department of Labor Affairs becomes responsible for the
execution of this service.
3.1.4 Prerequisites / Resources
The following resources are required in the execution of these guidelines in the order of
importance; registered vacancy in CRM and waiver request form (attachment 1). Once the waiver
request form meets the basic requirements and a decision has been rendered on the request, a proof
of vacancy registration will be issued with an indication that the vacancy has been waived.
3.1.5 Procedures
The JEO registers the vacancy in line with the standard operating procedures of NESC, stamps the
waiver request form as received and presents a copy of the form to the Section Head for review
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and decision. Additionally, the JEO depending on the position should request the business
representative to provide more information where necessary.
The Section Head reviews the vacancy – job description and waiver request form, if necessary
requests more information from the company. If not necessary, the Section Head renders a
decision, signs, stamps the decision waiver form and uploads the document to CRM for further
handling by the JEO.
The Section Head depending on the vacancy, the reason for the request and the recruitment actions
taken by company may decide to refer the vacancy to one of the Business Service Officers so that
he or she may do one of the following or both;
a) Provide their advice on the request and or;
b) Contact the business to determine if further partnership and or cooperation is possible.
The BSO should execute these guidelines in line with the standard operating procedures in
accordance with the Policy on recruiting suitable candidates from the local labor market.
The JEO uploads the waiver decision form and or all relevant documents received from the Section
Head, prints the proof of vacancy and issues such to the business representative.
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3.2 Standard Guideline for completion of NESC Business Survey
3.2.1 Purpose
To collect data critical information regarding the labor market so to ensuring labor market
policies and projects can be designed for a sustainable labor market in collaboration with
relevant stakeholders.
3.2.2 Scope
This guideline applies to all businesses, NGOs, and private households that register at the Division
of Labor Affairs & Social Services. The guideline also applies to the following category of
businesses, professions and or industries where applicable or necessary, educators, medical
professionals and all professions that exist to promote the national interest and or development of
Sint Maarten.
3.2.3 Responsibilities
It is the responsibility of the labor registration officer to ensure that the registrant completes the
survey.
In addition, the Business Service Officer (BSO) is responsible for:
1. Ensuring that the survey is filled out correctly
2. Following up in the event that the form is not filled out completely or correctly
3. For coming up with programs as suggested in the survey.

3.2.4 Procedures
Once the company registers a vacancy at the NESC, the Business Services Officer assigned to
that vacancy will send an introductory email to the business. This introductory email will contain
a link to the NESC Business Survey online. Business representatives can click on the link to
respond to the survey questions. The survey should take approximately 10 minutes to complete.
3.2.5 Link to NSEC Business Survey
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc72sZeB9Siw2H6AzJHSLnAD6vxYeHnVFPyfcv
F45Zp9WXkqg/viewform?usp=sf_link
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ATTACHMENTS: EMPLOYMENT SERVICES ES1 THROUGH ES10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Employment Registration Form (ES1)
Quick Assessment Checklist (ES2)
Clients Rights & Responsibilities (ES3)
Client Assessment Form (ES4)
Post Assessment Letter (ES5)
Client Profile (ES6)
Job Search Activity Log (ES7)
Client Development Plan (ES8)
Social Work Referral Form (ES9)
Client Non-Complaint Report (ES10)
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(ES1) Employment Registration Form
1. Personal Information
Last name:

Gender: □ male

First name:

ID #:

Nationality:

Legal Status:

Date of Birth:

Marital Status:

Address:

House #:

□ female

Location/District:
Telephone:

Mobile:

Other Phone number:
Driver’s License:
□ no
Type: ________________

Email:

□ yes

2. Education & Training
General education (highest level completed)
□ Primary School
□ Secondary School
□ Vocational
□ CXC
□ GED
□ No Education
□ Associates/MB0
□ Bachelor /HBO
□ Masters
□ Other, please specify: ________________________________________________________________________
Have you obtained any other certificates?
□ no
□ yes, please list______________________________________________________________________________
Studies (also studies in progress and interrupted studies)
Name of qualification
Educational institution

Started

In which of the following services are you interested? Please select one (1) option below.

□ Employment

□ NESC Training Program

□ Adult Education Programs

If you selected Adult Education Programs, please select one (1) option below:
□ National Institute for Professional Advancement
□ University of St Martin
2. Would you be willing to contribute to the payment of the training or education cost?
□ yes
□ no
Which of the following NESC Training Programs would you like to attend?
□ Interviewing skills
□ Work ethic and professionalism skills
□ Communication skills
□ Resume and cover letter building

□
□

Conflict resolution skills
Personal development planning
□ Self-presentation skills

Ended
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3. Employment Information
What is your current employment status?
□ Employed

□ If employed list company name below:
___________________________________________________
□ If unemployed list the length of unemployment: _________

□ Unemployed

When can you start working?
□ immediately

□ from

Availability to work
□ fulltime
□ part-time
□ weekends

□ Under-employed
Under-employment refers to being employed only parttime when one needs and desires full-time employment or
inadequately employed, especially employed at a lowpaying job that requires less skill or training than one
possesses.

/

,20

□ evenings

Desired salary
□ minimum wage
□ above minimum wage,___________
Please indicate the current amount of working hours per week
below:
□ 20 hours or less
□ 30 hours or less
List field of current employment:________________________

□ Other, please list below
_________________________________________________________________
Please list the type of function (work) you would like to obtain below:
1st preference ________________________________________________________________
2nd preference ________________________________________________________________
Please indicate if you would like to pursue your own business:
□ no
□ yes
Work Experience (Please list two of your most recent experiences)
Company Name
Job Title
Duties
1.
2.
References (Please list two applicable references)
Company Name
Name
Job Title
1.
2.

4. Special Skills & Competencies
Please indicate which driver’s license you
possess:
Computer Skills
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Period

Phone number

□ A – motorcycles □ D – Bus
□ B – Vehicle
□ E – Train
□ C – Truck
□ Fundamental Skills (Typing, Mouse)
□ Basic Computing and Applications
□ Intermediate Computing and Applications
□ Advanced Computing and Applications
□ Proficient Computing, Applications, and Programming

Language skills
please select 1-5 to indicate your level:
1 native language, 2 excellent, 3 good, 4 satisfactory, 5 poor
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oral
read
written
English
Dutch
Other
Please list any other special soft5 or hard6 skills and or competencies7 that you may have below:

5. Social Information
Medical Information
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understood

Do you have any medical impairment currently preventing you from performing work or
participating in any of our programs?
□ no
□ yes:
_________________________________________________

Social Services

Please indicate if you wish to access any of the following services at Social Services:
□ Financial Assistance
□ Social Worker

□ Medical Assistance
□ Legal Assistance

□ Crisis Care

Have you ever accessed or are you currently accessing any of the above noted services?

Civil Conduct
Information

□ no
□ yes
Have you ever been convicted of a criminal offense?
□ no

Substance Abuse
Information

□ yes: ___________________________________________

Are you a substance abuser?
□ no

□ yes

Indicate type: ___________________________________________________
Indicate frequency: _______________________________________________
Rehabilitation
Information

Are you currently or have you ever been a client of mental health foundation and/or
turning point foundation?
□ no

□ yes

Applicant Signature:

__________________________________

Date:

___________________________________

soft skill; “interpersonal, or people, skills”
hard skill; “specific knowledge and abilities required for a job”.
7
competencies; “A cluster of related abilities, commitments, knowledge, and skills that enable a person (or an organization) to act effectively in
a job or situation”.
5
6
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(ES2) Quick Assessment Checklist
This quick assessment checklist should be used to pre-screen each registrant after the registration has been
completed. Please answer the questions accordingly by reviewing the registration file, casual observation of the
behavior and or attitude of the job seeker is also useful to complete this quick assessment. For internal use only.
Candidate No.: ___________________
Date: ___________________________
Education:
□ Above education level of position desired (IE)
□ Meets the education level of position desired with training (ET)
□ Below education level of positon desired (NE)
Work Experience:
□ Less than 1 year in relevant field (IE)
□ Exceeds 1 year in relevant field (ET)
□ No experience (NE)
Job History:
□ History of short term contracts
□ Ability to maintain long term employment
□ No job history
Language (check all that apply):
□ Fluent in the English language, verbal and written
□ Not fluent in English language, verbal
□ Not fluent in English language, written
□ Speaks other/secondary languages List: _____________________________
Attitude and Behavior:
□ Displays obvious signs of hostility, rudeness, anger or aggression
□ Polite and respectful posture and demeanor
□ Displays obvious signs of nervousness/shyness
Appearance and Presentation
□ Neatly and appropriately dressed
□ Very inappropriately dressed
Comments:
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(ES3) Client Rights and Responsibilities
Section Labor Market is committed to ensuring all citizens have access to information regarding their
rights and responsibilities at all times and under all circumstances.
Client8 Rights
Clients utilizing the services of the National Employment Services Center or participate in programs
afforded at the Section have the following rights:
To adequate service in regards to employment regardless of gender, ethnicity, social status, age or
sexual preference.
To confidentiality, including respect of privacy and due diligence in a professional environment.
To adequate and consistent information regarding all aspects of services provided in regards to all
employment matters.
To consent to or refuse to participate in training and or research programs.
To request assistance or be transferred to another staff member.
To make informed decisions on own mutually agreed upon employment action plan.
To file a formal complaint about the service received from the National Employment Services Center
and to expect that the complaint will be investigated appropriately and in confidence.
To proof of Employment Assistance Registration and access to all records in regards to employment
history and development.

Client Responsibilities
Section Labor Market while aware of the rights of our clients is also cognizant of the responsibilities of
our clients and strives to establish a mutually acceptable partnership based on the following client
responsibilities:
To display consideration and respect and behave in a manner which does not cause undue unrest to
staff, other clients and services provided at the Division Labor Affairs & Social Services.
To maintain confidentiality regarding information about other clients or other participants in programs
conducted by the National Employment Service Center.
To prove that adequate effort has been exerted to find employment individually within the local labor
market.
To provide complete and accurate information to the service provider in order to receive proper
service. Clients are encouraged to ask questions, discuss own development and seek further
assistance from other employment services.

8

Client is defined as an individual seeking assistance in finding employment of a permanent or temporary nature
within the Labor Market of St. Maarten.
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To keep appointments or give notice as early as possible if unable to attend appointment at the
division or interviews with potential employers and or officers.
To adhere to and or follow all action plans that have been chosen in consultation with the service
provider.
To adhere to all and any procedures and or policies within Section Labor Market as it pertains to the
various services provided in regards to employment and Labor

Staff Responsibilities
All officers at Section Labor Market should have a complete working knowledge in regards to all
points stipulated as client rights and obligations in a manner that reinforces and builds on these rights
and obligations.
Staff responsibilities are:
To acknowledge and adhere to the rights of clients outlined in this document.
To ensure that all clients receive verbal and written information regarding their rights and obligations
at first contact.
To inform clients of confidentiality issues and possible limits to confidentiality in cases of audits, data
collection and inter office communication.
To ensure that service continues, if effective communication and resolution is not possible with clients.

Disclaimer:
The NESC (National Employment Service Center) and its designated Officers, work
collaboratively with business / employers and job seekers, through the approved
execution of the processes as thus established. Parties to these processes understand,
accept and acknowledge the limitations (known and unknown) that these procedures
and processes work along the backdrop of Employment Permit National and Execution
Ordinances and other legally binding precepts of St. Maarten such as the Policy on the
Issuance of Labor Permits of the Minister of Public Health, Social Development & Labor
published in the National Gazette February 7, 2020 # 5. No rights can be derived from
the outcome of these processes and no liability can be ascribed to either party, unless
said action is clearly in contradiction of laws.
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(ES4) CLIENT ASSESSMENT FORM
Purpose of the client assessment form is to determine the specific needs of each client registered
for employment assistance at the NESC. The form will also allow the ESO to determine if these
persons have been correctly pre-categorized.
The form is comprised of six (6) sections A through F:
A. Client Information
B. Training & Education Assessment
C. Employment Assessment
D. Entrepreneurship & Special Skills Assessment
E. Social & Health Assessment
F. General Observations
How to complete the form:
The assessment form consists of forty two (42) closed and open questions. All the fields on the
client assessment form that are applicable to the client and the information provided on the
registration form should be completed. The officer should make sure that the results of the
“Quick Assessment Checklist” are referenced and compared to the results of this form once
completed in order to provide a comprehensive assessment of the client.
Authorized Users
• The Employment Services Officer is solely responsible for completing the client assessment
form.
A. Client Information
Complete this portion of the form to provide additional information to support the personal information
provided on the registration form.

1. Client no.:
2. Assessment date:
3. Number of minor children:
4. Number of dependents
5. In case of emergency (contact)
6. In case of emergency contact
(relationship)
7. In case of emergency (telephone
number)

Click here to enter text.
Click here to enter a date.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
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B. Education & Training Assessment

Complete this portion of the form to provide additional information to support the education and
training information provided on the registration form.
Education Assessment
8. What is the highest level of education attained by the
client?
a) If lower than Secondary or Vocational level why?
9. Has the client attained any additional certificates?
10. Have the additional certificates obtained contributed
to your employment and or career goals? (Only to be

Click here to enter text.
Click here to enter text.
Choose an item.
Choose an item.

completed if the applicant selected “yes” on the registration form)

a) If yes, how?
b) If no, why not?
11. Why were you not able to attain any additional
certification?

Training Assessment
12. Which Training Program option did the client select
on the registration form? (only to be completed if the client

Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.

Choose an item.

selected this option on the registration form)

a) Why do you think this program will be beneficial to your
employment and or career goals long term?
13. Is the applicant willing to contribute financially to their
overall development?
a) If no, why not?
b) If yes, how much?
14. Which NESC Training Programs did the client select?

Click here to enter text.

Choose an item.
Click here to enter text.
Click here to enter text.

Choose an item.

a) If none, why not?
C. Employment Assessment

Complete this portion of the form to provide additional information to support the employment
information provided by the client on the registration form.
15. Which employment status did the client select on the
registration form?

Choose an item.

If the client selected employed/ under-employed please complete questions 16 through 21:
16. Are you satisfied with your current position and salary?

Choose an item.

a) If yes, why are you seeking other opportunities?

Click here to enter text.

b) If no, why not?

Click here to enter text.
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17. Have you been actively seeking other employment?

Choose an item.

a) If yes, how?

Click here to enter text.

b) If no, why not?

Click here to enter text.

18. Have you been on any recent job interviews?

Choose an item.

a) if yes, what has been your impression of the interviews thus far:

Click here to enter text.

b) if no, why do you think you have not been successful:

Click here to enter text.

19. Why are you seeking educational or training opportunities?

Click here to enter text.

20. Will you be committed to following through with any training
or educational development?

Click here to enter text.

a) If no, why not?

Click here to enter text.

21. Are your references reliable and work related?

Choose an item.

a) If no, why not?

Click here to enter text.

If the client selected unemployed please complete the following questions 22 through 27 :
22. Have you been actively seeking employment?

Choose an item.

a) If yes, how?

Click here to enter text.

b) If no, why not?

Click here to enter text.

23. Have you been on any recent job interviews?

Choose an item.

a) if yes, what has been your impression of the interviews thus far:

Click here to enter text.

b) if no, why do you think you have not been successful:

Click here to enter text.

24. Why were you not able to retain your most recent employment
opportunity?

Click here to enter text.

25. Why are you seeking educational or training opportunities?

Click here to enter text.

26. Will you be committed to following through with any training or
educational development?

Click here to enter text.

a) If no, why not?

Click here to enter text.

27. Are your references reliable and work related?

Choose an item.

a) If no, why not?

Click here to enter text.

D. Entrepreneurship & Special Skills/Competencies Assessment

Complete this portion of the form to provide additional information to support the
entrepreneurship and special skills information provided on the registration form.
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Entrepreneurship Assessment
28. Would you like to pursue opportunities/development to own
your own business?

Choose an item.

a) if yes, why

Click here to enter text.

b) if no, why not

Click here to enter text.

Special Skills/Competencies Assessment
29. Why do you think the special skills and or competencies as noted
will be beneficial to your training, employment and or career
development goals? (Only to be completed if the client listed any special skills)

Click here to enter text.

30. Why didn't you list any special skills and or competencies on the
registration form? (Only to be completed if the client did not list any special

Click here to enter text.

skills)

E. Social & Health Assessment

Complete this portion of the form to provide additional information to support the information
provided on the registration form.
31. Do you have any medical impairments preventing you from
performing work?
a) if yes, please specify
32. Do you use any medication for this impairment?

Choose an item.

a) if yes, please specify
33. Do you have proof of a doctor’s statement of your condition?

Click here to enter text.

a) If no, why not?
34. Do you use any specific substances?

Click here to enter text.

a) if yes, please specify
35. Does using this/these substance(s) impede your ability to
function in your daily life?
a) If yes, how are you managing to cope?

Click here to enter text.

b) If no, why not?

Click here to enter text.

36. Would you like to receive treatment?

Choose an item.

a) If no, why not?

Click here to enter text.

b) If yes, at which institution?

Click here to enter text.

37. Have you ever been convicted of a criminal offence?

Choose an item.

a) if yes, please state which criminal offence
38. How has this conviction affected your overall success as a job
seeker?

Click here to enter text.
Click here to enter text.

Click here to enter text.
Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.
Click here to enter text.
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39. Have you ever suffered from a mental breakdown or any
other mental health related conditions?
a) if yes, please list which MHD
40. Are you receiving treatment?

Choose an item.

a) If no, why not?

Click here to enter text.

b) If yes, at which institution?

Click here to enter text.

41. Why do you need to access any of the following services:
Financial Aid, Medical Aid, Crisis Care, Social Work, and Legal
Assistance? (Only complete this question if the client selected an option on the

Click here to enter text.

Click here to enter text.
Choose an item.

registration form)

42. Are you currently expecting?

Choose an item.

a) If yes, how far along are you

Click here to enter text.

General observations (Consider aspects such as attitude, presentation (to include the aspect of resume adequacy),
speech, time management, literacy, appearance):
Click here to enter text.
a) List 3 (Personality) Strengths:
b) List 3 (Personality) Weaknesses:

Click here to enter text.
Click here to enter text.

Name Officer Client Services: Choose an item.
Signature:
Date: Click here to enter a date.
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(ES5) POST ASSESSMENT LETTER
Subject:

Post Assessment Letter– CAN-00000
Philipsburg,

Dear Mr. /Mrs. /Ms.
The following document serves to provide the results of the assessment interview in response to
your employment application at National Employment Services Center. All questions and or
comments are to be discussed with the Employment Services Officer as it regards the results of
the assessment and any further assistance with an employability enhancement development plan.
Client No.:

Click here to enter a date.

Summary Education Assessment:

Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.

Summary Training Assessment:
Summary Employment Assessment:
Summary Entrepreneurial
Assessment:
Summary Special Skills &
Competencies Assessment:
Summary Social & Health
Assessment:
Summary General Observations:

Click here to enter text.
Click here to enter text.

Based on the above noted results the client is the following category: Select and item
Mr. /Mrs. /Ms. is therefore eligible for the following service(s)9: Other
Enter text here, if “Other” is selected.
Hope to have informed you sufficiently.
Sincerely,
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(ES6) JOB SEARCH ACTIVITY LOG
Name: _______________________________

CAN #: __________________

The person presenting this form is required to show what efforts are being made to
secure employment. Even if employment is not available, we appreciate your
cooperation in verifying this effort.
(Please place a √ in the application, interview and/or follow-up column for each business
listed)
Date Company Position Application Interview FollowUp

Print Name & Signature
of Employer or Agent

I declare that the statements above are true. Signature_________________ Date_________
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(ES7) CLIENT PROFILE
Client number:

Click here to enter text.

Demographic Information
Age group:

Choose an item.

Gender:

Choose an item.

Educational Level:

Choose an item.

Nationality:

Choose an item.

Residency Status:

Choose an item.

Driver’s License:

Click here to enter text.

Assessment Summary
Employability Level
Training Goals:
Employment Goals:
Special Skills & Competencies:
Personality Strengths:
Personality Weaknesses:
Name Officer Client Services: Choose an item.
Signature:

Choose an item.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
Click here to enter text.
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(ES8) CLIENT DEVELOPMENT PLAN

Client number:
Date:

Click here to enter text.
Click here to enter a date.

Select which services are applicable for this client in addition to the service selected on
the Post Assessment Letter:
Social Service
National Employment Services Center
☐ Financial Assistance
☐ Employability Enhancement Workshop
☐ Medical Assistance
☐ Adult Educational Program
☐ Social Worker
☐ Life Skills Training
☐ None
☐ None
☐ Other: Click here to enter text.
☐ Other: Click here to enter text.
Select which sessions are applicable if (EEW) has been selected
□ Interviewing skills
□ Conflict resolution skills
□ Work ethic and professionalism skills
□ Personal development planning
□ Communication skills
□ Self-presentation skills
□ Resume and cover letter building
Select which of the following is applicable to this client based on the results of the client
assessment:
Social & Health Aspects
Skills & Competencies Aspects
☐ Lack of appropriate clothing for job search
☐ Lack of updated resume
☐ Transportation
☐ Poor interview & presentation skills
☐ Stable housing
☐ Poor job search skills
☐ Substance abuse and or Mental Health
☐ Insufficient basic skills and/or
Disorder
competencies
☐ Physical and or mental disability
☐ Lack of work experience
☐ Other: Click here to enter text.
☐ Other: Click here to enter text.
Based on the selected barriers list the actions and timeframe in which the challenges are
to be addressed:
Barrier 1: Choose an item.
What will be executed with the client to
Click here to enter text.
address the noted barrier?
What is a realistic timeframe in which to have Click here to enter text.
this barrier addressed”?
Barrier 2: Choose an item.
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What will be executed with the client to
address the noted barrier?
What is a realistic timeframe in which to have
this barrier addressed”?
Barrier 3: Choose an item.
What will be executed with the client to
address the noted barrier?
What is a realistic timeframe in which to have
this barrier addressed”?
Barrier 4: Choose an item.
What will be executed with the client to
address the noted barrier?
What is a realistic timeframe in which to have
this barrier addressed”
Barrier 5: Choose an item.
What will be executed with the client to
address the noted barrier?
What is a realistic timeframe in which to have
this barrier addressed”?
Barrier 6: Choose an item.
What will be executed with the client to address
the noted barrier?
What is a realistic timeframe in which to have
this barrier addressed”?
Barrier 7: Other Click here to enter text.
What will be executed with the client to address
the noted barrier?
What is a realistic timeframe in which to have
this barrier addressed”?
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Click here to enter text.
Click here to enter text.

Click here to enter text.
Click here to enter text.

Click here to enter text.
Click here to enter text.

Click here to enter text.
Click here to enter text.

Click here to enter text.
Click here to enter text.

Click here to enter text.
Click here to enter text.

Please note any long term employment/entrepreneurial goals of the client:
Employment /Entrepreneurial goals
Click here to enter text.
I understand that the National Employment Services Center provides assistance with
employability enhancement. As a client, I am responsible for working with the Officer Client
Services to achieve my long-term employment goals; as such, I agree to fulfill any assignments
and or other requirements as listed in this development plan.
Client Name Click here to enter text.
Signature:
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(ES9) SOCIAL WORK REFERRAL FORM

Name: __________________________________________Client #: ______________________________
Address: _____________________________________________________________________________
Contact #: _______________________________________ E-mail: _______________________________
Date of Birth: M/F

Date of Birth: _________________________ Nationality: _____________________

Residency Status: ______________________________ Marital Status: ___________________________
Reason for Referral: (please tick all that apply)
□ Counselling

□ Social Isolation

□ Housing and accommodation

□ Grief and Loss

□ Family/Parenting Conflict

□ Financial issues

□ Trauma

□ Employment/Career issues

□ Other

Additional Comments:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Is client aware of referral?

□ Yes

□ No

Did client agree to referral?

□ Yes

□ No

Other health professionals/agencies involved? □ Yes ____________________________

__________________________________________
NESC Employment Services Officer

Date: Click here to enter a date.

□ No

________________________________
Date referred
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(ES10) CLIENT NON-COMPLIANCE REPORT

Client Name
Client Number
Assessment Results

Summary

Conclusion/Recommendations

_______________________________
Employment Services Officer

________________________
Date
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ATTACHMENTS: BUSINESS SERVICES BS1 THROUGH BS12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vacancy Form (BS1)
Educational Background Form (BS2)
Waiver Request Form (BS3)
Vacancy Advert Template (BS4)
Vacancy Checklist (BS5)
Introduction Letter (BS6)
Final Status Letter (BS7)
Non Compliance Letter (BS8)
Interview Analysis (BS9)
Interview Ledger – Candidates (BS10)
Interview Ledger – Interviewers (BS11)
Business Compliance Report (BS12)
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(BS1) VACANCY FORM
SECTION 1: COMPANY INFORMATION
Name of Company/ Business:
Doing Business As:
Labor Sector/ Industry:
Crib Number:
Address:
Telephone Number:
Business Email

Contact Person:
Position:
Email Address
Telephone Number
Cell Number
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SECTION 2: VACANT POSITION DESCRIPTION
Position (job) Title:
Total # Vacancies for this
position ( job):
Is this vacancy in connection
with an Employment Permit?
o NO
o YES

o First Time
o Renewal ( 1st, 2nd, 3+ ) circle which applies
o Change
If FIRST TIME, please complete the “Educational Background”
form for said Non-National located at the end of this form.

If YES, indicate which type:
Information of non-national

Last Name(s) :
First Name(s) :
Crib No.

Job Description ( attach)

Required Education:

:

Job Description must include details on tasks, responsibilities,
scope of authority of the job, and general requirements to
complete job (e.g. physical excretion etc.).
o High School
o Vocational/ Trade
o Associates in ___________________________________
o Bachelor in _____________________________________
o Masters in______________________________________
o Specialized Certification in_________________________
o Doctorate in ____________________________________
o No education required

Training Available:

o YES
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o NO
Required Years of experience

o 0 – 3 Years
o 3- 5 Years
o 5+ Years

Work hours:

o Full time: ___________

Please indicate the total

o Part- time: ___________

hours per week

o On Call:

___________

SECTION 3: COMPENSATION & BENEFITS
Gross Salary:

o hourly amount _______________
o daily amount ________________
o weekly amount _______________
o monthly amount _____________
o Yearly Amount _______________

Secondary Benefits

o Medical coverage
o Pension Plan
o Child Allowance
o Vacation Allowance
o Uniform
o December Bonus
o Other
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Contract Type

o Six months contract
o one-year contract
o other ______________

Start Date:
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SECTION 4: AUTHORIZATION & AGREEMENT

DATE: __________________________________
I, ______________________, do certify that the information provided in this vacancy form is
complete, truthful and accurate. The noted position constitutes a true employment opportunity
within the business, even if a non-national has been sourced and selected for this position.
Moreover, I acknowledge and fully understand that submission of this vacancy form constitutes
the company’s, full adherence to the process to source Dutch nationals, Permanent Residents or
Persons married to a Dutch National within the Dutch Kingdom.
I also understand that as per Article 8 of the National Ordinance ( AB 2013 GT no.357), the
company is expected to demonstrate that sufficient effort has been exerted in full cooperation
with the requirements as set forth by the National Employment Service Center (NESC) to recruit
suitable persons for this employment opportunity, see requirements published in the National
Gazette.
In compliance with the applicable legislation, I understand that this application and the
submission thereof, should not be interpreted as an automatic right to an employment permit for
a non-national worker. Finally, I understand that failure to provide accurate and truthful
information may lead to undesirable consequences, not excluding legal fines and prosecution.

Signatures:
____________________
Customer
Business Representative

_____________________
Case Worker

Note: Vacancy form in addition to above should have the following components to be registered: Completed and signed Vacancy Form,
Job Description, Non-National First Time Educational Background Form and Vacancy Ad!
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(BS2) EDUCATIONAL BACKGROUND FORM
Name of employee: ___________________________________________
Note: Please attach copies of diploma’s and/or certificate (translated in Dutch or English)
Name of school

Years attended

Diploma
Yes/No

Country

Level

-------------------

---------------------

----------

----------

--------

-------------------

----------------------

-----------

-----------

---------

-------------------

---------------------

-----------

-----------

---------

-------------------

---------------------

------------

-----------

---------

Read

Write

Languages

Spoken
Fl=fluently

Understood
P=poorly

F=fairly

N=no

------------

----------

--------------

--------

---------

------------

----------

--------------

--------

---------

------------

----------

--------------

--------

---------

Other Qualifications/Skills: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________
Signature of Employer
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(BS3) WAIVER REQUEST FORM

Business Name (Doing Business as): ________________________________________________
Contact Number: 1-721 __________ Email Address: __________________________________
Vacancy Reg. Date: _________________________
Vacancy Reg. Number: _______________
Vacancy Position:________________________________________________________________
Critical Vacancy:
YES
NO
Request Reason: ( ) No suitable candidates
( ) Other, please specify __________________________________________
List Recruitment Efforts: 1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
Business Representative Signature: __________________
Date:_______________
Business Representative Name: ____________________________________________________
Please submit completed and signed form to Junior Employment Officer.

----------------------------FOR DEPARTMENT USE ONLY--------------------------------------Waiver Request Decision: ( ) Approved

( ) Denied

Name: __________________________________
Signature: _________________________
Date: ___________________________________
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(BS4) VACANCY ADVERT TEMPLATE

Dear Business Representative,
When publishing your vacancy in connection with Article 3.2 Section h of the Execution
Ordinance, the following requirements and text must at least be included in the advert:

•
•
•
•
•
•
•

Company Name
Vacancy Number
Position Name
Job Description (including tasks and responsibilities)
Education & Experience Requirements
Salary Range & Benefits
Application Deadline

All interested candidates MUST submit their application to the National Employment Service Center
(NESC) preferably via apply.nesc@sintmaartengov.org within two (2) weeks to the attention of
Employment Services Center.
The applications should include an application letter, copy of Identification, copy of diplomas and or
certificates, where required.
All suitable applicants will be contacted for an interview to be held with a representative of the business
and a Business Service Officer representing the NESC.

All vacancy adverts should be published no later than 48 hours after the vacancy ad has been
approved by the Junior Employment Officer (JEO) representing NESC.
In looking forward to your continued support and cooperation.

Sincerely,
Division Head Labor Affairs & Social Services

Note: the above needs to be published prior to implementation and issued when companies are collecting vacancy form
for completion!
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(BS5) VACANCY ADVERT CHECKLIST

1
2
3
4

5

6
7
8

REQUIREMENT
Does the Company have a valid labor registration?
Is the Vacancy Form complete and signed?
Is the Vacancy Number visible?
Is the job description attached?
a) Does the job description match the requirements of the
position?
b) Does the job description match the details in the vacancy
form?
Has the Company attached the vacancy ad?
a) Does the vacancy ad match the vacancy advertisement
format?
b) Does the vacancy ad match the information in the job
description and vacancy form?
Has the Company completed and submitted the Educational
Background Form for the non-national?
Does the non-national have a CRIB #?
Is the application being submitted by a duly legal authorized
person or entity, if not the employer?

_________________
Signature Junior Employment Officer

YES

NO

N/A
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(BS6) INTRODUCTION LETTER
Dear Business Representative,
This email serves to inform you that the National Employment Services Center has received your
vacancy registration, and will be sourcing suitable candidates over the next two (2) weeks. As
you may already be aware, the vacancy will be valid for a total of five (5) weeks during this time
you are encouraged to utilize all options available to employ suitable candidates from within the
Dutch Kingdom. During this period the business services officer will remain in contact with you
as it regards possible candidates and the possibilities of creating job training or recruitment drive
opportunities. Once the department is able to locate suitable candidates you will be contacted in
order to schedule an appointment for an interview.
In the meantime, we kindly request that you complete our online business survey. The results
gathered from this survey, will be used to address issues that the business community faces
within the labor market, and to create programs that can possibly assist with fixing some of these
issues. The link to the survey is
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc72sZeB9Siw2H6AzJHSLnAD6vxYeHnVFPyfcv
F45Zp9WXkqg/viewform?usp=sf_link
As a business, you also have the option of meeting with a business services officer, in order to
discuss any concerns you may have with regards to our processes. We can also use this time to
go over the business survey and to work on a plan for assessing and fulfilling your recruitment
needs. If you are interested in meeting with a BSO, please contact us to set up the meeting time
and location.
Hope to have informed you sufficiently as all questions and or comments can be discussed your
assigned business services officer in regards to the information provided in this letter.
Disclaimer:
The NESC (National Employment Service Center) and its designated Officers, work collaboratively with business /
employers and job seekers, through the approved execution of the processes as thus established. Parties to these
processes understand, accept and acknowledge the limitations (known and unknown) that these procedures and
processes work along the backdrop of Employment Permit National and Execution Ordinances and other legally
binding precepts of St. Maarten such as the Policy on the Issuance of Labor Permits of the Minister of Public Health,
Social Development & Labor published in the National Gazette February 7, 2020 # 5. No rights can be derived from
the outcome of these processes and no liability can be ascribed to either party, unless said action is clearly in
contradiction of laws
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(BS7) FINAL STATUS LETTER

Dear Business Representative.

The following document serves to inform you that the Department of Labor Affairs in
accordance with AB 2013 GT. No. 357 Article 8, Paragraph 1, Section a, was not able to
source any suitable applicants for the vacancy registered by the National Employment Services
Center.
Businesses are however encouraged to utilize all other options in accordance with Article 9,
Introduction, Section a, AB 2013 GT 357 to employ suitable local candidates within the local
market and/or the Dutch Kingdom, which includes sourcing candidates via our database, website
and other forms of media, and /or partnering with the Ministry to provide on the job training and
apprenticeship opportunities.
If the company wishes to apply for an employment permit a copy of this letter should be issued
to Section Employment Permit along with all other required documents.
Hope to have informed you sufficiently as all questions and or comments can be discussed with
your assigned NESC representative in regards to the information provided in this letter.

Sincerely,

Disclaimer:
The NESC (National Employment Service Center) and its designated Officers, work collaboratively with business /
employers and job seekers, through the approved execution of the processes as thus established. Parties to these
processes understand, accept and acknowledge the limitations (known and unknown) that these procedures and
processes work along the backdrop of Employment Permit National and Execution Ordinances and other legally
binding precepts of St. Maarten such as the Policy on the Issuance of Labor Permits of the Minister of Public Health,
Social Development & Labor published in the National Gazette February 7, 2020 # 5. No rights can be derived from
the outcome of these processes and no liability can be ascribed to either party, unless said action is clearly in
contradiction of laws.
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(BS8) NON-COMPLIANCE LETTER

Date:
Name of Company:
Dear Business Representative,

This email serves to inform you that based on National Ordinance, the National Employment
Services Center finds that you have failed to be in compliance using sufficient effort to source
candidates for your vacancy from within the local job market and/or the Dutch Kingdom.
In an effort to ensure that local job seekers are given a fair chance within the job market, we
strongly encourage businesses to collaborate with the NESC to provide recruitment, job
placement and even apprenticeship opportunities, in tandem with placing a minimum of one
vacancy ad in the local newspaper.
Please note that this letter of non-compliance will be sent to the National Employment Permits
team, to be added to the business file in the event that you choose to request a permit for a nonnational and it may have an effect on the decision for granting the permit.

Sincerely,
Disclaimer:
The NESC (National Employment Service Center) and its designated Officers, work collaboratively with business /
employers and job seekers, through the approved execution of the processes as thus established. Parties to these
processes understand, accept and acknowledge the limitations (known and unknown) that these procedures and
processes work along the backdrop of Employment Permit National and Execution Ordinances and other legally
binding precepts of St. Maarten such as the Policy on the Issuance of Labor Permits of the Minister of Public Health,
Social Development & Labor published in the National Gazette February 7, 2020 # 5. No rights can be derived from
the outcome of these processes and no liability can be ascribed to either party, unless said action is clearly in
contradiction of laws
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(BS9) INTERVIEW ANALYSIS

Name of Interviewee:
___Careless about
1) Appearance

___Unsuitable for appearance and
this position
dress. Less suitable

___Suitable for ___Better than average; well ___Excellent appearance; neat,
this position
suitable to this position tidy. Highly suited to this position

than average
2) Friendliness

3) Bearing
4) Personality

5) Communication

6) Attentiveness

7) Knowledge of Position

8) Work Experience

9) Motivation

10) Suitability for the
Position

___Unfriendly.
___Suitable,
___Friendly, but
Difficult to engage
friendly for this
reserved; approachable
in conversation
position; sociable
___Nervous, ill at
ease; wary and
uncomfortable
___Is unsuitable
for this position
___Communicates
thoughts poorly,
speaks only
spoken to

___Tense, hesitant;
displays discomfot
occasionally
___Questionable; may
be suitable
___Communicates
freely, but has touble
expressing thoughts
clearly

___Has difficulty ___Understnds only
understanding
after additional
points discussed. explanantion. Short
Attention wanders
attention span
___Poor or no
knowledge of
position

___Outgoing, warm, very
friendly

___Extremely friendly, engages
easily in converation

___As relaxed and
___Relaxed and confident;
___Very calm and in control;
poised as the
comfortabe in interview
handles pressure of interview
average applicant
___Suitable for
___Well suited for the
___Outstanding for this position
this position
position
___Communicates
___Communicates well and
as well as the
___Communicates extremely well;
concise, Has focused
average applicant
direct and forceful
thoughts
for this position
___Attentive and
understands with
average ability

___Is as informed
___Has some
as the average
knowledge of position applicant about
position

___Very attentive and
engaged, quick to
understand

___Extremely attentive and
anticipates course of interview;
alert

___Knows more than the
average applicant; well
informed

___Excellent knowledge of
position

___Has no
___Has limited
___Experience is
experience
___More experience than the ___Experience is directly related
experience relevant to relevant to this
relevant to this
average applicant
to this position
this position
position
position
___Motivated and
___Not motivated; ___Appears somewhat
puts average
___Very motivated and
___Sets high goals and is
appears
motivated but fails to
effort to achieving works hard to achieve goals
extremely motivated
indifferent
set adequte goals
goals
___Suitable for this ___Suitable for
___Unsuitable for
___Well sutied to this
___Extremely well suited to this
position but below
this position;
this position
position
position; outstanding
average
average
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(BS10) INTERVIEW LEDGER - CANDIDATES

Name

Applying
for

Email address

Phone

Interview
Date

Company
Feedback

NSEC BSO
Feedback and
observations

John
Doe

Graphic
Designer

johndoe@example.com

5555555

10/20/2020

Suitable

Suitable
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Name

Department

Position

Notes

Karen Joseph

Department 1

Department Head

None
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(BS12) BUSINESS COMPLIANCE REPORT

Date:
Name of Company:
Brief overview of the interviews:
Has the business completed the online Business Survey? ☐ Yes ☐ No.
If not, please note why.
Has the business extended sufficient effort to recruit locally or within the Dutch Kingdom
for the vacancy? ☐ Yes ☐ No. Please explain
What challenges (if any) has the business faced when attempting to recruit locally or within
the Dutch Kingdom?
Is the business seeking to employ a non-national for the registered vacancy? ☐ Yes ☐ No
Notes:
This document reflects the compliance of the business to work with the NESC in order to
recruit nationals from the local labor market as well as within the Dutch Kingdom.

----------------------------FOR MANAGEMENT USE ONLY---------------------------This business has complied with the requests and requirements of the NESC under the
guidance of the policy…………: ( ) Agreed
( ) Disagreed
Name: __________________________________
Signature: _________________________
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Overzicht wetgeving
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 – drie 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

AB 2021, no. 12

AB 2021, no. 16

AB 2021, no. 18

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

Regeling van de Minister van
Toerisme,
Economische
Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van 1
november 2020, ter uitvoering van
de artikelen 1 en 2 van het
Landsbesluit
sociaal-economische
statistieken
(Regeling
Nationale
Rekeningen enquête 2020)

30 maart 2021

12 mei 2021 en
werkt terug tot 29
maart 2021

Landsverordening, van de 1ste april
2021 tot vaststelling van de
jaarrekening van Sint Maarten voor
het dienstjaar 2015
(Landsverordening vaststelling
jaarrekening 2015)

8 April 2021

21 May 2021

Regeling van de Minister van
Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid, van 08 april
2021, tot tijdelijke instelling van het
Vaccination Management Team
COVID-19 (Tijdelijke regeling
Vaccination Management Team
COVID-19)

8 April 2021

21 mei 2021 en
werkt terug tot 27
januari 2021
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In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

AB 2021, no. 13

AB 2021, no. 14

AB 2021, no. 15

AB 2021, no. 17

Datum
bekrachtiging

| 87

Datum
inwerkingtreding

Regulation of the Minister of
Tourism, Economic Affairs,
Transportation and
Telecommunication of March 31,
2021 to determine the maximum
wholesale price and maximum retail
prices for petroleum products
(Regulation maximum prices
petroleum products)

31 maart 2021

03 april 2021

Regeling van de Ministers van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie en
van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid van 17
maart 2021, tot wijziging van artikel
2 van de Regeling maatregelen
economisch verkeer COVID-19

19 maart 2021

19 maart 2021

Tijdelijke regeling van de Minister
van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid van 8 april
2021, houdende de opdracht aan
het Uitvoeringsorgaan Sociale en
Ziektekosten Verzekeringen tot het
uitvoeren van het payroll
ondersteuningsprogramma dat deel
uitmaakt van het stimulerings- en
verlichtingsplan van Sint Maarten en
ter uitvoering van de
Landsverordening begroting 2021
(Tijdelijke regeling payroll
ondersteuning 2021)

8 April 2021

Regeling van de Ministers van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie en
van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid van 14 april
2021, tot wijziging van artikel 2 van
de Regeling maatregelen
economisch verkeer COVID-19

14 April 2021

13 april 2021 en
werkt terug tot 01
januari 2021 en
loopt van
rechtswege af 31
december 2021

14 April 2021

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 10

Datum: 29 April 2021
Pagina

AB 2021, no. 19

Regulation of the Minister of
Tourism, Economic Affairs,
Transportation and
Telecommunication of April 22, 2021
to determine the maximum
wholesale price and maximum retail
prices for petroleum products
(Regulation maximum prices
petroleum products)

22 April 2021
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23 April 2021

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-

