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AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 14e mei 2020, 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 PORT DE PLAISANCE 

BOUTIQUES N.V., gevestigd op Sint Maarten 
die voor deze woonplaats kiest ten kantore van 
mij deurwaarder alsmede aan de Falcon Drive # 
2, Harbour View te Philipsburg, Sint Maarten, 

ten kantore van Lexwell Advokaten, en 
gemachtigd mr. K.A. Doekhi, ten laste van 
CORPLEASE LIMITED, gevestigd op Tortola, 

zonder bekende vestigingsplaats hier te lande,  
BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in 
Eerste Aanleg, beschikking dd. 17e april 2020. 
 
De deurwaarder,  
Mark John Rabess  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ECHTSCHEIDING 
 

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van St. Maarten, van de 20e april 2020, is de 
echtscheiding uitgesproken tussen 
ESMERALDA VAN DEN BOUT, wonende op St. 
Maarten en gedomicileerd aan de Falcon Drive 
# 2, Harbour View te Philipsburg, ten kantore 

van de advocaat mr. J. Veen en CARLO 
ROBERTO GEDDES, wonende op Sint Maarten, 
partijen zijn met elkander gehuwd op 5 januari 
2015 te Amsterdam, Nederland.  

 
De deurwaarder,  
Mark John Rabess  
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Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Nederland 
 

  

Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 7 mei 2020 is het 
Koninklijk besluit van 15 januari 2007, nummer 
2007000028, waarbij aan Sydia Julie-Ann 
Sewell, Z1-4963965587, geboren op 28 
augustus 1975 te Kingston, Jamaica, van 

Jamaicaanse nationaliteit, het 
Nederlanderschap is verleend, ingetrokken op 
grond van artikel 15, eerste lid aanhef en onder 
d van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Dit 

houdt in dat Sydia Julie-Ann Sewell met ingang 
van 7 mei 2020 de Nederlandse nationaliteit 
heeft verloren. Betrokkene of haar gemachtigde 

kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst (IND), RVN Den Haag 
Team 1, Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. Tegen 
de beschikking kan binnen zes weken volgend 
op de dag van deze aankondiging bezwaar 
worden ingediend bij de IND. Het bezwaarschrift 
moet worden verzonden naar RVN Den Haag 

Team 1, Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 

 
 

Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 7 mei 2020 is het 
Koninklijk besluit van 12 december 2005, 
nummer 2005004589, waarbij aan Wilbert 
Luther Harris, Z1-5437496196, geboren op 1 
september 1966  te Clarendon, Jamaica, van 

Jamaicaanse nationaliteit, het 
Nederlanderschap is verleend, ingetrokken op 
grond van artikel 15, eerste lid aanhef en onder 
d van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Dit 
houdt in dat Wilbert Luther Harris met ingang 
van 7 mei 2020 de Nederlandse nationaliteit 
heeft verloren. Betrokkene of zijn gemachtigde 

kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- 

en Naturalisatiedienst (IND), RVN Den Haag 
Team 1, Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. Tegen 
de beschikking kan binnen zes weken volgend 
op de dag van deze aankondiging bezwaar 
worden ingediend bij de IND. Het bezwaarschrift 
moet worden verzonden naar RVN Den Haag 

Team 1, Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 

Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 7 mei 2020 is het 
Koninklijk besluit van 29 mei 2006, nummer 
2006001851, waarbij aan Felix Butcher, Z1-
4964996168, geboren op 1 december 1958 te 
Castries, Saint Lucia, van Saint Luciaanse 

nationaliteit, het Nederlanderschap is verleend, 
ingetrokken op grond van artikel 15, eerste lid 
aanhef en onder d van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap. Dit houdt in dat Felix 

Butcher met ingang van 7 mei 2020 de 
Nederlandse nationaliteit heeft verloren. 
Betrokkene of zijn gemachtigde kan de 

beschikking opvragen bij de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND), RVN Den Haag Team 
1, Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. Tegen de 
beschikking kan binnen zes weken volgend op 
de dag van deze aankondiging bezwaar worden 
ingediend bij de IND. Het bezwaarschrift moet 
worden verzonden naar RVN Den Haag Team 1, 

Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 

 
 

Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 7 mei 2020 is het 
Koninklijk besluit van 2 mei 2012, nummer 
2012001034, waarbij aan Julien Renn, Z1-
5208398341, geboren op 25 mei 1962 te San 
Fernando, Trinidad en Tobago, burger van 

Trinidad en Tobago, het Nederlanderschap is 
verleend, ingetrokken op grond van artikel 15, 
eerste lid aanhef en onder d van de Rijkswet op 
het Nederlanderschap. Dit houdt in dat Julien 
Renn met ingang van 7 mei 2020 de 
Nederlandse nationaliteit heeft verloren. 
Betrokkene of zijn gemachtigde kan de 

beschikking opvragen bij de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND), RVN Den Haag Team 
1, Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. Tegen de 
beschikking kan binnen zes weken volgend op 
de dag van deze aankondiging bezwaar worden 
ingediend bij de IND. Het bezwaarschrift moet 
worden verzonden naar RVN Den Haag Team 1, 

Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 
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Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 7 mei 2020 is het 
Koninklijk besluit van 22 september 2011, 
nummer 2011002254, waarbij aan Dornette 

Simone McCurdy, Z1-5019706196, geboren 
op 6 juli 1976 te St. Catherine, Jamaica, van 
Jamaicaanse nationaliteit, het 
Nederlanderschap is verleend, ingetrokken op 
grond van artikel 15, eerste lid aanhef en onder 
d van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Dit 

houdt in dat Dornette Simone McCurdy met 
ingang van 7 mei 2020 de Nederlandse 
nationaliteit heeft verloren. Betrokkene of haar 
gemachtigde kan de beschikking opvragen bij 

de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), 
RVN Den Haag Team 1, Postbus 4, 9560 AA  TER 
APEL. Tegen de beschikking kan binnen zes 

weken volgend op de dag van deze 
aankondiging bezwaar worden ingediend bij de 
IND. Het bezwaarschrift moet worden 
verzonden naar RVN Den Haag Team 1, Postbus 
4, 9560 AA  TER APEL. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 
 
 
Bij beschikking van de Staatssecretaris van 

Justitie en Veiligheid van 7 mei 2020 is het 
Koninklijk besluit van 17 augustus 2005, 

nummer 2005005854, waarbij aan Evelyn 
Ionie McLean, Z1-4715909633, geboren op 2 
januari 1954 te Swaby Ground, Jamaica, van 
Jamaicaanse nationaliteit, het 
Nederlanderschap is verleend, ingetrokken op 
grond van artikel 15, eerste lid aanhef en onder 

d van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Dit 
houdt in dat Evelyn Ionie McLean met ingang 
van 7 mei 2020 de Nederlandse nationaliteit 
heeft verloren. Betrokkene of haar gemachtigde 
kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst (IND), RVN Den Haag 
Team 1, Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. Tegen 

de beschikking kan binnen zes weken volgend 

op de dag van deze aankondiging bezwaar 
worden ingediend bij de IND. Het bezwaarschrift 
moet worden verzonden naar RVN Den Haag 
Team 1, Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 
 
 
 

 
Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 7 mei 2020 is het 
Koninklijk besluit van 25 januari 2005, nummer 
2005000212, waarbij aan Indar Paul 

Narayan, Z1-4767206597, geboren op 21 
oktober 1948 te Essequibo Coast, Brits-Guyana, 
van Guyaanse nationaliteit, het 
Nederlanderschap is verleend, ingetrokken op 
grond van artikel 15, eerste lid aanhef en onder 
d van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Dit 

houdt in dat Indar Paul Narayan met ingang van 
7 mei 2020 de Nederlandse nationaliteit heeft 
verloren. Betrokkene of zijn gemachtigde kan 
de beschikking opvragen bij de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND), RVN Den Haag Team 
1, Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. Tegen de 
beschikking kan binnen zes weken volgend op 

de dag van deze aankondiging bezwaar worden 
ingediend bij de IND. Het bezwaarschrift moet 
worden verzonden naar RVN Den Haag Team 1, 
Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 

R.V. van der Zeeuw 
 
 
 
Bij beschikking van de Staatssecretaris van 

Justitie en Veiligheid van 7 mei 2020 is het 
Koninklijk besluit van 5 september 2006, 

nummer 2006003022, waarbij aan Claudia 
Magdalene George, Z1-4768625735, geboren 
op 12 mei 1959 te Saint George, Dominica, 
burger van Dominica, het Nederlanderschap is 
verleend, ingetrokken op grond van artikel 15, 
eerste lid aanhef en onder d van de Rijkswet op 

het Nederlanderschap. Dit houdt in dat Claudia 
Magdalene George met ingang van 7 mei 2020 
de Nederlandse nationaliteit heeft verloren. 
Betrokkene of haar gemachtigde kan de 
beschikking opvragen bij de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND), RVN Den Haag Team 
1, Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. Tegen de 

beschikking kan binnen zes weken volgend op 

de dag van deze aankondiging bezwaar worden 
ingediend bij de IND. Het bezwaarschrift moet 
worden verzonden naar RVN Den Haag Team 1, 
Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 
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Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 7 mei 2020 is het 
Koninklijk besluit van 2 april 2003, nummer 

2003001400, waarbij aan Ivy Francis, Z1-
4715320912, geboren op 6 januari 1963 te 
Pleasant Valley, Jamaica, van Jamaicaanse 
nationaliteit, het Nederlanderschap is verleend, 
ingetrokken op grond van artikel 15, eerste lid 
aanhef en onder d van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap. Dit houdt in dat Ivy Francis 
met ingang van 7 mei 2020 de Nederlandse 
nationaliteit heeft verloren. Betrokkene of haar 
gemachtigde kan de beschikking opvragen bij 

de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), 
RVN Den Haag Team 1, Postbus 4, 9560 AA  TER 
APEL. Tegen de beschikking kan binnen zes 

weken volgend op de dag van deze 
aankondiging bezwaar worden ingediend bij de 
IND. Het bezwaarschrift moet worden 
verzonden naar RVN Den Haag Team 1, Postbus 
4, 9560 AA  TER APEL. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 7 mei 2020 is het 
Koninklijk besluit van 1 oktober 2007, nummer 

2007003147, waarbij aan Lorna Murl 
Bernard, Z1-4964995810, geboren op 20 april 
1965 te Plymouth, Montserrat, van Britse 
nationaliteit, het Nederlanderschap is verleend, 
ingetrokken op grond van artikel 15, eerste lid 
aanhef en onder d van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap. Dit houdt in dat Lorna Murl 
Bernard met ingang van 7 mei 2020  de 
Nederlandse nationaliteit heeft verloren. 
Betrokkene of haar gemachtigde kan de 

beschikking opvragen bij de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND), RVN Den Haag Team 
1, Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. Tegen de 

beschikking kan binnen zes weken volgend op 
de dag van deze aankondiging bezwaar worden 
ingediend bij de IND. Het bezwaarschrift moet 
worden verzonden naar RVN Den Haag Team 1, 
Postbus 4, 9560 AA  TER APEL. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 
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Condensed Balance Sheet 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 
 

 
 
During the month of March 2020, the Bank continued to direct its monetary policy at tightening the 
surplus in the money market by auctioning “Certificates of Deposit” (CDs). As a result, the outstanding 
amount of CDs increased by NAf.20.0 million. After the increase by 1.00 percentage point in February, 
the Bank maintained the percentage of the reserve requirement at 19.00%. Nevertheless, the amount 
of required reserves decreased by NAf.2.0 million due to the lower base amount1 upon which it is 

calculated.  
 
Base money2 declined by NAf.13.5 million due to a decrease in both the current account balances of 
the commercial banks (NAf.3.8 million) and the currency in circulation (NAf.9.7 million). The decline in 
currency in circulation was the result of less demand from the public in March due to the measures 
taken by the governments of Curaçao and Sint Maarten to contain a spread of the COVID-19 

coronavirus. The decrease in the current account balances was mainly the result of the transfer of 
dollar deposits to abroad and the purchase of CDs, moderated by the decrease in required reserves. 
Furthermore, the transfers by the government of Sint Maarten, some pension funds, and an institution 
placed under the emergency measure from their accounts at the Bank towards their accounts at the 
commercial banks moderated the decline in the current account balances. 
 
 

                                                           
1 The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits. 
2 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 31-Mar-20 29-Feb-20 Liabilities 31-Mar-20 29-Feb-20

Claims on nonresidents 3,433.9 5.3 Liabilities to nonresidents 295.8 -8.3

Gold 1,210.8 -0.7 Deposits of nonresidents in foreign currency 295.8 -8.3

Official reserves 2,223.2 6.0

Other 0.0 0.0

Domestic assets 546.0 2.5 Domestic liabilities 2,527.0 14.4

Currency in circulation 479.0 -9.7

Claims on the government 0.0 0.0 Government deposits 60.8 9.3

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 29.8 4.4

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 28.8 4.8

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 267.0 -0.1 Liabilities to deposit money banks 1,864.9 14.3

Current account balances 267.0 -0.1 Current account balances 366.5 -3.8

Certificates of Deposit 131.5 20.0

Required reserves 1,366.9 -2.0

Claims on other sectors 278.9 2.6 Liabilities to other sectors 122.4 0.5

Other assets 278.9 2.6 Deposits of other residents 59.7 4.5

Other liabilities 62.7 -4.0

Capital and reserves 1,157.1 1.8

Total assets 3,979.9 7.9 Total liabilities 3,979.9        7.9

 March 2020
(millions of NAf.)
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The item “Liabilities to nonresidents” decreased by NAf.8.3 million, mainly as a result of transactions 
carried out by the commercial banks in Bonaire and the Central Bank of Aruba from their accounts at 
the Bank. 
 
The net position of the governments at the Bank increased by NAf.9.3 million due to an increase in the 

deposits of both the government of Sint Maarten (NAf.4.8 million) and the government of Curaçao 
(NAf.4.4 million). The increase in the deposits of the government of Sint Maarten is attributable 
mainly to funds received from the World Bank related to the reconstruction of Sint Maarten, 
moderated by transfers from its account at the Bank towards its accounts at the commercial banks. 
The increase in the deposits of the government of Curaçao was due mainly to the transfer of license 
fees collected by the Bank for the month of February 2020. 

 
On the assets side of the balance sheet, the item “Official reserves” increased by NAf.6.0 million, 
mainly as a result of the funds received from the World Bank for the reconstruction of Sint Maarten, 
and transfers from abroad by a financial institution placed under the emergency measure and a 

pension fund. However, the transfer of dollar deposits to abroad and the transactions carried out by 
the commercial banks in Bonaire and the Central Bank of Aruba moderated the increase in the item 
“Official reserves”. 

 
 
Willemstad, May 5, 2020 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


