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                                              LANDSBESLUIT 
 

van 30 maart 2020, no. LB-20/ 0279 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

Op voordracht van de Minister van Financiën, handelende in overeenstemming met het gevoelen van 
de ministerraad; 
 
 

Gelezen hebbende: 
 

- de schriftelijke en gemotiveerde melding van de minister van Financiën aan de Corporate 
Governance Council van het voornemen tot de voordracht van kandidaten tot benoeming als 
leden van de Raad van Toezicht van de Stichting kadaster en hypotheekwezen Sint Maarten 
gedateerd op 21 januari 2020; 

- het advies van de Corporate Governance Council over het voornemen van de minister van 

Financiën tot de voordracht van kandidaten tot benoeming als leden van de Raad van Toezicht 
van de Stichting kadaster en hypotheekwezen Sint Maarten gedateerd op 14 februari 2020; 

- de attesten van goed gedrag en de verklaring van geen bezwaar van de kandidaten die zijn 
voorgedragen tot benoeming als leden van de Raad van Toezicht van de Stichting kadaster en 

hypotheekwezen Sint Maarten; 
 
 

In overweging genomen hebbende: 
 

- dat in artikel 3, eerste en tweede lid, van de Landsverordening verzelfstandiging kadaster- en 
hypotheekwezen staat dat de Stichting kadaster- en hypotheekwezen Sint Maarten een Raad 

van Toezicht heeft welke bij landsbesluit worden benoemd; 
- dat in artikel 9, eerste lid, van de Statuten van de Stichting kadaster- en hypotheekwezen Sint 

Maarten staat dat de Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) 
leden; 

- dat in artikel 9 tweede en derde lid, van de Statuten van de Stichting kadaster- en 
hypotheekwezen Sint Maarten staat dat de Ministerraad de voorzitter en de overige leden van 
de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van ten minste drie (3) jaren en ten hoogste 

vijf (5) jaren; 
- dat er op dit moment geen leden zijn benoemd conform de Landsverordening 

verzelfstandiging kadaster- en hypotheekwezen noch conform de Statuten van de Stichting 
kadaster- en hypotheekwezen Sint Maarten; 

- dat in december 2019 en in januari 2020 advertenties in de media zijn gepubliceerd waarin 
wordt uitgenodigd tot sollicitatie naar lid van de Raad van Toezicht; 

- dat er 15 kandidaten hebben gereageerd op de advertenties; 
- dat een selectie commissie 7 kandidaten heeft uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken; 
- dat de Corporate Governance Council door de minister van Financiën is geïnformeerd over de 

kandidaten die hij voornemens is voor te dragen aan de Ministerraad tot benoeming; 
- dat de Corporate Governance Council de minister van Financiën heeft geadviseerd over zijn 

voornemen; 

No. 2020 / 461         
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- dat de Minister van Financiën gebaseerd op de selectie van de selectiecommissie en het advies 
van de Corporate Govenance Council aan de Ministerraad kandidaten heeft voorgedragen tot 
benoeming als voorzitter en overige leden van de Raad van Toezicht; 

- dat de Ministerraad op voordracht van de minister van Financiën is overgegaan tot benoeming 
van kandidaten als voorzitter en leden van de Raad van Toezicht; 

 
 
Gelet op: 
 

- Artikel 3, eerste en tweede lid, van de Landsverordening verzelfstandiging kadaster- en 
hypotheekwezen; 

- Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Statuten van de Stichting kadaster- en 
hypotheekwezen Sint Maarten. 

 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

 

Artikel 1 
Worden met ingang van het moment van inwerkingtreding van dit besluit als leden van de Raad van 
Toezicht van de Stichting kadaster- en hypotheekwezen Sint Maarten benoemd voor een periode van 
drie (3) jaren: 

- Mevrouw Nerissa Caroline de la Rosa; 
- Mevrouw Michael Pascencia Lake; 
- Mevrouw Shameeka Natasha Kalmera; 

- De heer Silvio Gijermo Martes. 
 
 
Artikel 2 
Wordt met ingang van het moment van inwerkingtreding van dit besluit als lid tevens voorzitter van 
de Raad van Toezicht van de Stichting kadaster- en hypotheekwezen Sint Maarten benoemd de heer 

Claudio Addison Buncamper voor een periode van drie (3) jaren. 

 
 
Artikel 3 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening en wordt in de 
Landscourant gepubliceerd. 
 

 
 

 
Philipsburg, 30 maart 2020 
De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 

02 april 2020 
De Minister van Financiën 
 

 
Afschrift te zenden aan: 
- de Staten; 
- de Ministerraad; 
- de Corporate Governance Council; 
- de Algemene Rekenkamer; 
- de Raad van Advies; 
- de afdeling Juridische Zaken en Wetgeving; 
- de Belanghebbenden. 
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INSTRUCTIONS REGARDING THE DISPOSAL  
OF DEAD BODIES OF PERSONS DECEASED DUE TO COVID-19 

by 

COLLECTIVE PREVENTION SERVICES 
 

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH,  
SOCIAL DEVELOPMENT AND LABOUR 

 
INTRODUCTION 

 
In December 2019, infectious disease COVID-19, caused by corona virus SARS-CoV-2, caused an 
outbreak in Wuhan, China, and has since been declared a pandemic by the World Health Organization 
(WHO). In March 2020, the first confirmed cases were detected on Sint Maarten. 
 
As of January 31st, 2020, COVID-19 has been designated as an infectious disease belonging to group 
A as referred to in the National Ordinance on Public Health (AB 2016, no. 42). 

 
The dead body of a person deceased as a result of the infectious disease COVID-19 poses a  danger of 
the spread of that infectious disease. It is necessary to limit the spread of the aforementioned 
infectious disease in the serious interest of protecting public health. Therefore the following 
instructions regarding the funeral services of a dead body of a person deceased as a result of COVID-

19 have been established. These instructions follow the guidelines of the WHO and build on the 
structure provided for by the Burial Ordinance (AB 2013, GT no. 338) and the Cremation Ordinance 

(AB 2013, GT no. 549).  
 
These instructions are directed at funeral homes based on Sint Maarten as well as the general public 
and are based on Article 10, paragraph 5, of the Burial Ordinance. 
 
 

INFECTION PREVENTION AND CONTROL 
 
Adequate infection prevention and control measures must be taken when handling a dead body of a 
person deceased as a result of the infectious disease COVID-19 prior to and during the funeral 
services. 
 
BURIAL OR CREMATION 

 

Disposal of a dead body of a person deceased or suspected to be deceased as a result of the infectious 
disease COVID-19 is to be carried out by means of: 
 

a. burial in accordance with Article 6, paragraph 1, of the Burial Ordinance no earlier than 12 
and no later than 36 hours after the death, or 
 

b. cremation as referred to in Article 1 of the Cremation Ordinance. 
 
All burials are to take place underground. 
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NO EMBALMING 
 
The preservation of a dead body of a person deceased or suspected to be deceased as a result of the 
infectious disease COVID-19 by embalming is not permitted. 

 
 
CLOSED CASKET 
 
The casket holding the dead body of a person deceased or suspected to be deceased as a result of 
COVID-19 is closed and sealed during transportation as well as during all funeral services. 

 
 
FUNERAL ATTENDANCE 
 

The number of persons permitted to attend the funeral services of a person deceased or suspected to 
be deceased as a result of the infectious disease COVID-19 is restricted to 1% of the chapel’s seating 
capacity. 

 
 
ENTRY INTO FORCE 
 
These instructions will be distributed to the funeral homes and have immediate effect. 
 
These instructions will also be placed in the National Gazette.  

 
 
 
 
 

 
 

 
Mrs. E. Lista-de Weever, 
head of 
Collective Prevention Services, 
Ministry of Public Health,  
Social Development and Labour 

 
 
 
 
Copies of these instructions shall be sent to: 
 
- the head of the department of Public Health; 
- the Secretary General of the Ministry of Public Health, Social Development and Labour; 
- the Inspector-General for Public Health; 
- the Council for Public Health; 
- the head of Civil Registry; 
- the National Gazette; 
- the funeral homes. 
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 
In February 2020, the Bank increased the percentage of the reserve requirement, its main monetary 
policy instrument, by 1.00 percentage point to 19.00%. As a result, the amount of required reserves 
expanded by NAf.78.4 million. By increasing the percentage of required reserves, the Bank directly 
reduced the excess liquidity in the money market, as less liquidity was absorbed through the auctions 
of “Certificates of deposit” (CDs) than intended. The subscriptions on the auctions fell also short in 

February, causing the outstanding amount of CDs to decrease by NAf.43.2 million. 
 
Base money1 increased by NAf.8.6 million due to an increase in the current account balances of the 

commercial banks (NAf.8.7 million). The increase in the current account balances was mainly the result 
of the transfer of dollar deposits from abroad and the net repayment of CDs, moderated by the increase 
in required reserves. The transfers by the government of Curaçao and a pension fund from their accounts 
at the Bank towards their accounts at the commercial banks also contributed to the increase in the 

current account balances. 
 
The item “Liabilities to non-residents” decreased by NAf.30.0 million, mainly as a result of transactions 
carried out by the commercial banks in Bonaire from their accounts at the Bank. 

                                                           
1 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 29-Feb-20 31-Jan-20 Liabilities 29-Feb-20 31-Jan-20

Claims on nonresidents 3,428.6 32.5 Liabilities to nonresidents 304.1 -30.0

Gold 1,211.4 19.3 Deposits of nonresidents in foreign currency 304.1 -30.0

Official reserves 2,217.2 13.2

Other 0.0 0.0

Domestic assets 543.4 2.9 Domestic liabilities 2,508.0 44.4

Currency in circulation 488.6 -0.1

Claims on the government 0.0 0.0 Government deposits 51.5 0.7

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 25.4 0.8

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 24.0 -0.1

Other 0.0 0.0 Former Central Government 1.7 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 267.1 0.1 Liabilities to deposit money banks 1,850.6 43.8

Current account balances 267.1 0.1 Current account balances 370.2 8.7

Certificates of Deposit 111.5 -43.2

Required reserves 1,368.8 78.4

Claims on other sectors 276.3 2.9 Liabilities to other sectors 117.3 0.0

Other assets 276.3 2.9 Deposits of other residents 55.2 -3.7

Other liabilities 62.1 3.7

Capital and reserves 1,159.9 21.0

Total assets 3,972.0 35.4 Total liabilities 3,972.0        35.4

 February 2020
(millions of NAf.)
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On the assets side of the balance sheet, the item “Official reserves” increased by NAf.13.2 million due 
mainly to the transfer of dollar deposits from abroad by the commercial banks and the transfers by 
pension funds from abroad towards their accounts at the Bank. However, the transactions carried out 
by the commercial banks in Bonaire moderated the increase in the item “Official reserves”.  

 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.19.3 million due to the 
higher market value on the balance sheet date compared to the end of January 2020. The increase in 
the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the rise in the 
market value of gold. 
 

 
Willemstad, April 3, 2020 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
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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 Datum 
bekrachtiging 

 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

- 
 

- - - 

 
 

 
 

2 
 

 

In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

 

AB 2020, no. 12 

 

Regeling van de Minister van 
Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie van 
23 maart 2020 tot wijziging van de 
bijlage behorende bij de Regeling 
opening en sluitingstijden 
dienstverlenende bedrijven ter 

bestrijding van het coronavirus 
 

 

23 maart 2020 

 

25 maart 2020 

 

 
 

 
AB 2020, no. 13 

 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 

and Telecommunication of March 
23, 2020 to determine the 
maximum wholesale price and 
maximum retail prices for 
petroleum products (Regulation 
maximum prices petroleum 
products) 

 

 

 
 

 
23 maart 2020 

 

 
 

 
27 maart 2020 

 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
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AB 2020, no. 14 

 
Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 
and Telecommunication of March 

26, 2020  to amend the Regulation 
maximum prices petroleum 
products  (Adjustment to the 
Regulation maximum prices 
petroleum products)  
 

 
 
 
 

26 maart 2020 

 
 
 
 

07 april 2020 

 
 
 

 
 

AB 2020, no. 15 

 
 
 
 

 
Regeling van de Minister van 
Justitie van 29 maart 2020, 
houdende voorschriften als bedoeld 
in artikel 1 van de Algemene 

Politiekeur ter handhaving van het 

social distancing-beleid van de 
regering ter voorkoming van de 
verdere verspreiding van het 
coronavirus (Tijdelijke regeling 
maatregelen openbare orde COVID‐
19) 
 

 
 
 
 

29 maart 2020 

 
 
 
 

30 maart 2020 

 
 
 
 

AB 2020, no. 16 
 

 

 
 

 
Regeling van de Minister van 
Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie van 
30 maart 2020 tot wijziging van de 
bijlage behorende bij de Regeling 

opening en sluitingstijden 

dienstverlenende bedrijven ter 
bestrijding van het coronavirus 
 

 
 
 
 

30 maart 2020 

 
 
 
 

31 maart 2020 

 

 
 

AB 2020, no. 17 
 
 
 
 

 

 

Besluit de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie van 02 april 
2020 tot wijziging van de bijlage 
behorende bij de Regeling opening 
en sluitingstijden dienstverlenende 
bedrijven ter bestrijding van het 

coronavirus 
 

 

 
 
 

02 april 2020 

 

 
 
 

03 april 2020 

 
AB 2020, no. 18 

 

 

 

 
Landsverordening, van de tweede 
april 2020 tot wijziging van de 

Machtigingslandsverordening 

vervreemding aandelen UTS 
 

 
 

02 april 2020 

 
 

04 april 2020 

 
AB 2020, no. 19 

 

 
 

 
Landsbesluit uitzonderingstoestand 
van 04 april 2020, no. 2020/ 0314 

voor het gehele gebied van het 
land Sint Maarten 
 

 
 

04 april 2020 

 
 

05 april 2020 
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AB 2020, no. 20 
 
 
 

Regeling van de Minister-President 
van 16 april 2020, tot wijziging van 
het landsbesluit 
uitzonderingstoestand van 04 april 

2020, no.2020/ 0314 voor het 
gehele gebied van het land Sint 
Maarten in verband met de 
mogelijkheid aan het publiek om 
levensmiddelen te kunnen 
aanschaffen 

 

 
 
 
 

16 april 2020 

 
 
 
 

16 april 2020 

 

 

 

 

3 
 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

- - - 


