
EILANDGEBIED ST. MAARTEN
NEDERLANDSE ANTILLEN

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 100 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen,
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AFKONDIGINGSBLAD EILANDGEBIED SINT MAARTEN

EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 JunI 2008, ter
uitvoering van de artikelen

3, onderdeel e
5, derde en vierde lid, en
8, eerste lid, onderdeel t: en tweede lid

van de Landsverordening arbeid vreemdelingen (p.B. 2001, no. 82)
('Uitvoeringsbesluit arbeid vreemdelingen')

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET EILANDGEBIED SINT MAARTEN,

Overwegende, dat het ter uitvoering van de artikelen
3, onderdeel e,
5, derde en vierde lid, en
8, eerste lid, onderdeel t: en tweede lid,

van de Landsverordening arbeid vreemdelingen (p.B. 2001, no. 82) noodzakelijk is
regeIs te stellen met betrekking tot de tewerkstelling van vreemdelingen ;

BESLUIT:

Vast te stellen het navolgende eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen:

Artikell

(definities)

In illt besluit en de daarop berustende bepaIingen wordt verstaan onder:
de Landsverordening: de Landsverordening arbeid vreemdelingen ;
het Eilandgebied: het Eilandgebied Sint Maarten ;
het Bestuurscollege: het Bestuurscollege van het Eilandgebied Sint Maarten ;

1
G:\Tijdelijk Werkbestand AOM 030507\BushLawyel's,ArSoZa.Doorlichting\LAV Uitvwringsbesluit Gewijzigd.doc



1. Een aanvrage om vernieuwing wordt, met ingang van de datum van
inwerkingtred.ing van dit besluit, gelijkgesteld met een eerste aanvrage, inzoverre
dat de vernieuwing voor maximaal drie jaar verleend zal worden. Indien ten

aanzien van een bepaalde vreerrrleling de tewerkstellingsvergunning, inc1usief
vernieuwingen, per datum inwerkingtreding van dit besluit, gedurende vijf jaar of
meer aaneengesloten verleend is geweest, kan het Bestuurscollege beslissen om de
vemieuwing ruet te beperken tot de maximale duur van drie jaar.

2. De in artikel 9 genoemde quota zullen gelding hebben vanaf drie jaar na de dag van
atkondiging.

Artikel24

(citeertitel)

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit arbeid vreemdelingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 juni 2008.

HET BES~COLLEGE V AN HET EILANDG~BIED SINT MAARTEV

~ secretl' .·t;~?~~<igh.....~
/ J -.. ~:-.~.~~«..~:.~.: ~.. __ .._.•.. ~/ ~ '~.. _. ..

Dd eil~luit, houdende algemene ~ is door mij aJgekondigd .op.heden,
12 novfber 2008. . - .-.. -_.--""·'·""·'--7,~ .",...,-

~/~ DeGez~~c-~~~
,....-:;:.-------._-- -~~--

.~~ ~~-'?---

13

G:\Tijdelijk Werkbestand AOM 080507\BushLawyers.ArSoZa.DoorlichtingILAV Uitvoermgsbesluit Gewijzigd.doc


