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 STATEN VAN SINT MAARTEN 

  Zitting 2010-2011-  
 

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

Landsverordening houdende wijziging van Boek 7A 

van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening  

eliminering oneigenlijk gebruik van arbeids- 

overeenkomsten) 

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

 

ONTWERP 

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

     No. 2 

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

 

    IN NAAM DER KONINGIN! 

 

   DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 

    In overweging genomen hebbende: 

 

dat ter bescherming van de werknemers het wenselijk is regelen vast te stellen ter beperking 

danwel eliminering van het oneigenlijk gebruik van arbeidsovereenkomsten voor korte duur  

voor functies die in wezen een duurzaam en/of permanent karakter hebben; 

 

dat ter vaststelling van de noodzakelijke maatregelen hiertegen het arbeidsrecht in Boek 7A van 

het Burgerlijk Wetboek van Sint Maarten, dient te worden gewijzigd; 

 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 

onderstaande landsverordening: 

 

     Artikel  I 

 

Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek van Sint Maarten wordt gewijzigd als volgt: 

 

Na artikel 1615fa wordt een nieuw artikel ingevoegd luidende: 

 

    Artikel 1615 fb 

 

1. Het is verboden  met een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te 

gaan voor een dienstbetrekking die niet van tijdelijke aard is, zonder de voorafgaande 
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schriftelijke vergunning hiertoe, afgegeven door of namens de Minister van Arbeid en 

Sociale Zaken. 

 

  

2. De arbeidsovereenkomst die in strijd met het voorgaande lid is aangegaan, is nietig. Elk 

beding tot afwijking hiervan, is eveneens nietig. 

 

3. De dienstbetrekking die ingevolge de bepalingen van artikel 1615fa meer dan drie 

opeenvolgende keren werd verlengd, telkens met in achtneming van tussenpozen van 

meer dan drie maanden, wordt met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze 

landsverordening, geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.  

 

Artikel II 

 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels vastgesteld met 

betrekking tot de uitvoering van deze landsverordening, alsmede de voorwaarden 

waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de hierin bedoelde 

vergunning van de Minister van Arbeid en Sociale Zaken. 

 

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels vastgesteld 

waarin wordt bepaald voor welke categorieën van dienstbetrekkingen het aangaan van 

een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met dezelfde werknemer voor meer dan drie 

achtereenvolgende keren verboden is, ongeacht welke tussenpozen tussen de 

opeenvolgingen in acht wordt genomen. 

 

Artikel III 

 

Overtreding van de bepalingen in artikel I wordt als misdrijf beschouwd en gestraft met een 

gevangenisstraf van ten hoogste 8 maanden of een geldboete van ten hoogste tien duizend 

gulden, per misdrijf. 

 

Artikel IV 

 

De Minister van Arbeid en Sociale Zaken zendt jaarlijks na de inwerkingtreding van deze 

landsverordening aan de Staten een verslag over de werking en toepassing van deze 

landsverordening. 
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Artikel V 

 

Deze Landsverordening kan worden aangehaald als “Landsverordening eliminering oneigenlijk 

gebruik van arbeidsovereenkomsten” en  treedt in werking met ingang van de eerste dag van de 

maand volgende op de dag van uitgifte van de Landscourant van Sint Maarten, waarin de 

afkondiging is geschied. 

 

 

 

       Gegeven te Philipsburg, d.d. ................ 

        

 

 

De Minister van Arbeid en Sociale Zaken, 

           

 

 

De Minister van Justitie, 

         

 

       Uitgegeven d.d.  ............................. 

       De Minister van Algemene Zaken, 

         


