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AANKONDIGING

AANKONDIGING
Bij exploit van de 4de september 2015, waarvan een
afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van
Justitie op Sint Maarten, heb ik, Ervin A. Arrindell,
deurwaarder bij het Gerecht op Sint Maarten, ten
verzoeke van ZULAIKA GINA ARNDELL wonende op
Sint Maarten aan: PIERRE ANDRE EDOUARD,
zonder bekende woon-en of verblijfplaats op Sint
Maarten, doch wonende aan de 9620 Vineyard Court
Boca Raton te Florida 33428 in de USA, betekend de
grosse van een rechterlijk beschikking dd. 18 mei
2015, door de E.A. Heer Rechter in het G.E.A. van Sint
Maarten, waarbij het tussen partijen op
26 augustus 2004 te Carefour Haiti, in algehele
gemeenschap van goederen met elkander gehuwd, de
echtscheiding is uitgesproken.

Bij exploot d.d. 31 augustus 2015, afschrift
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten
verzoeke van BZSE Attorneys at Law,
wonende op St. Maarten, gedomicilieerd ten
kantore van de gemachtigde, mr. Peter Soons
aan Airport Concessionaires Association,
zonder bekend adres op St. Maarten,
BETEKEND een grosse van een VONNIS (RvT
01/2015) van het Gerecht in Eerste Aanleg,
zittingsplaats St. Maarten, van 13 juli 2015,
met het bevel om binnen twee (2) dagen na
betekening van gemeld vonnis aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell

De deurwaarder S.M. APON

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

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

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een
digitaal medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 29
September a.s. voor 12.00 uur
’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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OPHEFFING FAILLISSEMENT

OPHEFFING FAILLISSEMENT

EMPORIUMOXOON LTD N.V.

UNIVERSITY OF SINT EUSTATIUS SCHOOL
OF MEDICINE N.V.

Bij beschikking van 1 september 2015 van het
Gerecht in Eerste aanleg van Sint Maarten, is het
faillissement van de op Sint Maarten gevestigde
naamloze vennootschap EMPORIUMOXOON LTD
N.V. (welk faillissement op 26 januari 2015 werd
uitgesproken) opgeheven wegens gebrek aan baten.
Lexwell Attorneys at Law, mr. M.M.N.C. Schellekens,
tel (+1721) 5424670,  mschellekens@lexwell.net;
Postbus 1020, Philipsburg, St. Maarten, D.W.I

NOTICE
Notice is hereby given that on 9 September 2015,
the Court of First Instance of St. Maarten rendered a
declaratory judgment (EJ 115/2015) by which it ruled
that the shareholder’s resolution of IMRA N.V. dated
26 May 2015, to reverse a previous resolution to
dissolve the company, is legally valid.

AUSTIN & SONS N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 1 april 2015 te ontbinden.
De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang en
samenstelling van de bezittingen en schulden van de
vennootschap is en heeft daarvan een balans
opgemaakt, welke ter inzage ligt en voor alle
belanghebbenden ten kantore van de vennootschap en
het handelsregister gedurende 30 dagen na deze
publicatie.
De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden
voldoen, waarna het overschot aan de aandeelhouders
zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in
de statuten van de vennootschap.
De Vereffenaar

Bij beschikking van 1 september 2015 van
het Gerecht in Eerste aanleg van Sint Maarten,
is het faillissement van de op Sint Maarten
gevestigde naamloze vennootschap
UNIVERSITY OF SINT EUSTATIUS SCHOOL
OF MEDICINE N.V. (welk faillissement op 26
januari 2015 werd uitgesproken) opgeheven
wegens gebrek aan baten.
Lexwell Attorneys at Law, mr. J. Veen, tel
(+1721) 5424670,
 jveen@lexwell.net; Postbus 1020,
Philipsburg, St. Maarten, D.W.I
EMS REALTY N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is
besloten de vennootschap per 1 april 2015 te
ontbinden.
De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de
omvang en samenstelling van de bezittingen
en schulden van de vennootschap is en heeft
daarvan een balans opgemaakt, welke ter
inzage ligt en voor alle belanghebbenden ten
kantore van de vennootschap en het
handelsregister gedurende 30 dagen na deze
publicatie.
De vennootschap zal op korte termijn al haar
schulden voldoen, waarna het overschot aan
de aandeelhouders zal worden voldaan
overeenkomstig de bepalingen in de statuten
van de vennootschap.
De Vereffenaar

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2015, nummer 19, 18 september 2015

pagina 3

No. 2015/1696

LANDSBESLUIT
Van de 21 augustus 2015, no. LB-15/0726

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
dat de heer mr. J. Veen bij landsbesluit van 7 januari 2014 is benoemd tot plaatsvervangend lid van de
Electorale Raad;
dat de heer mr. J. Veen bij brief van 18 juni 2015 verzocht heeft tot het verlenen van ontslag als
plaatsvervangend lid van de Electorale Raad.
Gelet op:
Artikel 10, eerste lid onder a, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Aan de heer mr. J. Veen wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend als plaatsvervangend lid van de
Electorale Raad.
Artikel 2

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening.
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg,
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Algemene Zaken

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
Algemene Zaken, binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is gegeven.
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N° 2015/ 2000

LANDSBESLUIT
Van 7 september 2015 , no. LB-15/0750
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
het aan de Gouverneur aangeboden ontslag van de heer Claret M.M. Connor als Minister van Toerisme,
Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie;
Gelet op:
artikel 33 en 40, tweede lid, van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:
-

de heer Claret M.M. Connor als minister belast met de leiding van het Ministerie van Toerisme,
Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening en wordt in de Landscourant
geplaatst.
Philipsburg,
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve
Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij
het bestuursorgaan dat dit besluit heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een
beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
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N° 2015/ 2004

LANDSBESLUIT
Van 7 september 2015, no. LB-15/0751
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is om de heer Claret M.M. Connor te benoemen tot Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur.
Gelet op:
artikel 33 en 40, tweede lid, van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Claret M.M. Connor, en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening en wordt in de Landscourant
geplaatst.
Philipsburg,
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Bezwaar:
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve
Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij
het bestuursorgaan dat dit besluit heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een
beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
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N° 2015/ 2002

LANDSBESLUIT
Van 7 september 2015, no. LB-15/0752
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Ernest V. Sams te benoemen tot Minister van Toerisme, Economische
Zaken, Vervoer en Telecommunicatie;

Gelet op:
-

artikel 33 en 40, tweede lid, van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Ernest V. Sams, en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van Toerisme, Economische
Zaken, Vervoer en Telecommunicatie .

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening en wordt in de Landscourant
geplaatst.

Philipsburg,
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Bezwaar:
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve
Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij
het bestuursorgaan dat dit besluit heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een
beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten
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N° 2015/ 2001

LANDSBESLUIT
Van 7 september 2015, no. LB-15/0749
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Rafael A. Boasman te benoemen tot Minister van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid;

Gelet op:
-

artikel 33 en 40, tweede lid, van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Rafael A. Boasman, en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening en wordt in de Landscourant
geplaatst.

Philipsburg,
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken

Bezwaar:
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve
Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij
het bestuursorgaan dat dit besluit heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een
beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
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N° 2015/ 2003

LANDSBESLUIT
Van 7 september 2015, no. LB-15/0748
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
-

dat het noodzakelijk is de vervanging van ministers te regelen in het geval deze tijdelijk
afwezig zijn;
dat de vervangingsregeling van 19 december 2014 (LB-14/0904, 2014/2460) gedeeltelijk dient
te worden gewijzigd door de benoeming van twee ontbrekende ministers.

Gelet op:
-

artikel 38 en 39, eerste tot en met vierde lid, van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I

Artikel 1 van de vervangingsregeling wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Bij afwezigheid van een minister, dan wel indien een minister door ziekte of om een andere
reden tijdelijk niet in de gelegenheid is diens taak uit te oefenen, wordt deze vervangen
door een andere minister met dien verstande dat:
- de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, wordt vervangen door dhr.
Dennis Richardson;
- de Minister van Financiën wordt vervangen door dhr. Ernest Sams;
- de Minister van Justitie wordt vervangen door dhr. Martin Hassink;
- de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport wordt vervangen door dhr. Rafael
Boasman;
- de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid wordt vervangen
door mevr. Rita Bourne-Gumbs;
- de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie wordt
vervangen door dhr. Claret Connor; en,
- de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur
wordt vervangen door dhr. Marcel Gumbs.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Indien een ministerspost niet is ingevuld, wordt in het eerste lid voor ‘vervangen’ telkens
gelezen: waargenomen.
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Artikel II
1. Dit landsbesluit, dat in de landscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van de
datum van ondertekening.
2. Artikel I, derde lid, werkt terug tot en met 19 december 2014.
Philipsburg,
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken

De Minister van Financiën

De Minister van Justitie

De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport

De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur
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No. 192-15MB/JUS

BESCHIKKING VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE
Gelet op:
de artikelen 17, derde lid, en 19, eerste lid, van de Landsverordening houdende bepalingen betreffende de justitiële
documentatie en de verklaringen omtrent het gedrag;

BESLUIT:
Artikel 1
Het door een aanvrager van een verklaring omtrent het gedrag in te vullen formulier, wordt vastgesteld
overeenkomstig de als bijlage I en II aangehechte modellen in respectievelijk de Nederlandse en Engelse taal.
Artikel 2
De volgende doeleinden kunnen een onderzoek naar het gedrag niet wettigen:
a. de niet bij of krachtens landsverordening aangewezen doeleinden, en;
b. de niet in het formulier, bedoeld in artikel 1, aangewezen doeleinden.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Landscourant.
Dit besluit zal met bijlagen in de Landscourant worden geplaatst.
Philipsburg,
De Minister van Justitie,
Dennis L. Richardson
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Toelichting
Artikel 17, derde lid, van de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het
gedrag schrijft voor dat de Minister van Justitie het model vaststelt van een door de aanvrager van een verklaring
omtrent het gedrag in te vullen formulier. Artikel 19, eerste lid, van voormelde landsverordening geeft de Minister
van Justitie de bevoegdheid doeleinden aan te wijzen, welke een onderzoek naar het gedrag niet kunnen wettigen.
Gelet op het feit dat het huidige aanvraagformulier een aantal doeleinden vermeldt waarvoor de afgifte van een
verklaring omtrent het gedrag niet kan worden verzocht, behoeft dit formulier aanpassing, waarbij tevens de
doeleinden worden aangewezen die een onderzoek naar het gedrag niet kunnen wettigen.
In artikel 1 wordt het model van een door een aanvrager van een verklaring omtrent het gedrag in te vullen
formulier vastgesteld. In artikel 2 is neergelegd welke doeleinden een onderzoek naar het gedrag niet kunnen
wettigen en worden die doeleinden dan ook als zodanig aangewezen. Op grond van dit artikel kan enkel een
onderzoek naar het gedrag worden ingesteld indien dit bij of krachtens landsverordening is voorgeschreven dan wel
indien het desbetreffende doeleinde is opgenomen in het door de aanvrager van een verklaring omtrent het gedrag
in te vullen formulier.
Onder meer is bij of krachtens landsverordening niet voorgeschreven dat een aanvraag tot onderzoek naar het
gedrag kan worden ingediend, indien deze aanvraag strekt tot de afgifte van een ongeclausuleerde verklaring
omtrent het gedrag ten behoeve van het verrichten van arbeid in algemene zin. Dit doel is dan ook niet langer
opgenomen in het aanvraagformulier. Ingevolge artikel 17, tweede lid, van de Landsverordening op de justitiële
documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag dient immers, indien het doel waarvoor de afgifte van de
verklaring wordt gevraagd verband houdt met het vervullen van een bepaalde werkzaamheid, bij de aanvraag een
geschrift te worden overgelegd van degene te wiens behoeve die werkzaamheid zal worden vervuld en dient de
aard van de werkzaamheden te worden vermeld. Een gedegen onderzoek naar het gedrag van de aanvrager kan niet
plaatsvinden indien de aard van de werkzaamheden niet bekend is. Enkel op basis van deze te verrichten
werkzaamheden en op grond van de specifieke functie en de daarbij te vervullen taken kan zorgvuldig worden
beoordeeld of gelet op het gedrag van de aanvrager bezwaren bestaan tegen het verstrekken van een verklaring
omtrent het gedrag. De relatie tussen het justitiële gegeven en de werkzaamheden die de aanvrager gaat verrichten
bepaalt immers of het justitiële gegeven een belemmering vormt voor een behoorlijke uitoefening van die taken.
Aangezien een verklaring omtrent het gedrag voor het aangaan van een huwelijk of het verkrijgen van een
zogenoemde gele kaart (bijdrage voor rechtsbijstand) wettelijk niet is voorgeschreven, zijn deze doeleinden ook
geschrapt. Voorts zullen om dezelfde reden ook geen verklaringen omtrent het gedrag voor het lidmaatschap van
zogenoemde ‘service clubs’ (onder meer de Lions Club en de Rotary) en daarmee gelijk te stellen organisaties
worden afgegeven.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2015, nummer 19, 18 september 2015

pagina 12

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2015, nummer 19, 18 september 2015

pagina 13

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2015, nummer 19, 18 september 2015

pagina 14

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2015, nummer 19, 18 september 2015

pagina 15

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2015, nummer 19, 18 september 2015

pagina 16

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2015, nummer 19, 18 september 2015

pagina 17

Toelichting
Voor personen bij het invullen van het aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag
Vul het formulier zorgvuldig en zonder spelfouten in.

1. Invullen door aanvrager
1.1

Gegevens van de aanvrager

Geslachtsnaam:

Vul uw achternaam in.

Geboorteplaats:

Vul uw geboortegemeente/stad in en kies hierbij de benaming ten tijde van uw geboorte.

Geboorteland:

Indien u buiten Sint Maarten bent geboren, vul dan het land in waar u bent geboren en kies hierbij de benaming
ten tijde van uw geboorte.

1.2

Doel van de aanvraag

Opmerking: Aanvragen voor een VOG zullen slechts in behandeling worden genomen indien deze voor een specifieke functie
worden aangevraagd. Aanvragen voor een VOG ten behoeve van het verrichten van arbeid in algemene zin worden niet in
behandeling genomen.
Indien het doel van de aanvraag een werkrelatie betreft, dient de organisatie #2 in te vullen en te ondertekenen.
Ander doeleinde:

Niet iedere aanvraag voor een VOG wordt in behandeling genomen. Zo wordt bijvoorbeeld een aanvraag voor een
VOG ten behoeve van het aangaan van een huwelijk of het lidmaatschap van zogenoemde ‘service clubs’ niet in
behandeling genomen. Voor meer informatie over de voorwaarden voor het in behandeling nemen van een
aanvraag, kunt u contact opnemen met het Public Service Center (PSC).

Exploitatievergunning: Indien u een VOG aanvraagt ten behoeve van het verkrijgen van een exploitatievergunning, dient u het type
vergunning te specificeren bij vraag 2.2: een catering/bar/restaurant/ amusementsvestiging voor volwassen

2.

Invullen door organisatie/instelling die de VOG verlangt

De aanvraag voor een VOG zal niet in behandeling worden genomen indien de organisatie/instelling die de VOG verlangt geen
algemeen of specifiek screeningsprofiel heeft aangevinkt.
2.1

Gegevens van de organisatie/instelling

Naam contactpersoon: Vul de naam in van de persoon die de organisatie/instelling bij deze aanvraag vertegenwoordigt.
2.2

Doel van de aanvraag

Functie:

De functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd

Taakbeschrijving:

Omschrijf de werkzaamheden en verantwoordelijkheden die behoren tot de functie. Het is ook mogelijk om een
taakomschrijving bij te voegen.

Overig:

Specificeer het type exploitatievergunning.

2.3

Bijzondere omstandigheden

Bijvoorbeeld: het vervangen van een leidinggevende collega behoort tot de werkzaamheden, de werkzaamheden worden uitgeoefend in
een omgeving waar met zeer vertrouwelijke gegevens wordt gewerkt of vinden plaats in het kader van resocialisatie.

Belangrijk!
Als organisatie/instelling die de VOG verlangt, bent u een schakel bij het voorkomen van fraude. Door het aanvraagformulier onder
iedere pagina van een paraaf te voorzien, helpt u fraude te voorkomen. Het is tevens uw taak de echtheid van de ontvangen VOG vast
te stellen.
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Explanatory notes
For persons completing the application form for a Certificate of Good Conduct
Complete the form with care and without spelling mistakes.

3. To be completed by the applicant
3.1

Applicant's details

Surname:

Enter your surname.

Place of birth:

Indicate the town/city where you were born, as it was called at the time of your birth.

Country of birth:

If you were born outside of Sint Maarten, indicate the country where you were born, as it
was called at the time of your birth.

3.2

Purpose of application

Note: A Certificate can only be provided for a specific job position and not for general job opportunities.
For employment purposes the organization has to fill in and sign #2.
Other purpose:

Not all applications for a Certificate are accepted for processing. Only the purposes mentioned in this section are
applicable. For example, applications for a Certificate for the purpose of a marriage, rotary or associations do not
fall under purpose for a Certificate. For more information on the conditions for processing an application, contact
the Public Service Center (PSC).

Operating License:

If you are applying for a Certificate in order to obtain an operating license, you have to specify the type of license
in section 2.2: a catering/bar/restaurant/adult entertainment

4.

To be completed by the organization/institution requiring the Certificate

The application will not be processed if the organization/institution requiring the Certificate has not checked a general or specific
screening profile.
4.1

Details of organization/institution

Name of
contact person:
4.2

Enter the name of the person representing the organization/institution

Purpose of the application

Employment:

The job for which the Certificate is requested.

Description of tasks:

Describe the tasks and responsibilities that come with the job. It is also possible to enclose a job description.

Other purpose:

Specify the type of operating license.

4.3

Special circumstances

For instance, if one of your tasks is to substitute for a management colleague, or if you carry out your tasks in a highly confidential
environment, or if your job is concerned with the rehabilitation of offenders.

Important!
As the organization/institution requiring the Certificate, you have a role in preventing fraud. By initialing the application form at the
bottom of each page, you will be helping prevent fraud. You are also responsible for verifying the authenticity of the Certificate you
receive.

