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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 juli 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan LA ROCQUE, ADDISON KELVIN 

voorheen wonende te MARACAS DRIVE # 17 APT 7G, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 januari 2015, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 mei 2015, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Casper Jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan Van Den 
Bosh Brakes NV voorheen wonende te P.O. 
Box 995, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 mei 2015, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2015,  nummer 15, 24 juli  2016 pagina 2 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 juli 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MIJO NV, SUBWAY DEVELOPMENT 

CARIBBEAN voorheen wonende te W,J,A NISBETH 
RD, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  26 maart 2015, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 juli 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan THE BIG FIVE CAFÉ NV voorheen 
wonende te BACK STREET # 66, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  30 maart 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 07 juli 2015, waarvan een afschrift is 

gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan ELIGANT UNISEX SALON, QUANT 
voorheen wonende te BUSH RD. 66, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  30 augustus 2011, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen. 

 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli 2015, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Lionel Scott deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ENERGIZER NV, 
voorheen wonende te CHAMELEON DRIVE # 
20, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 juli 2015, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen   
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli 2015, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Casper Jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan Mountain 
Lion Limited voorheen wonende te P.O Box 

# 20, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 juli 2015, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 juli 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan GREEN VALLEY PLAYSCHOOL 
voorheen wonende te LIME RD #13 B, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  26 maart 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 juli 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SINT MAARTEN INTERNATIONAL 

TRADING CO.NV voorheen wonende te W,J,A 
NISBETH RD .# 5, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

26 maart 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juli 2015, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Casper Jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHARLES, 

DIEULORME voorheen wonende te HYSSOP 
RD # 18 D, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 januari 2015, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 juli 2015, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Casper Jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RADA 
ENTERPRISES NV voorheen wonende te 

RHINE RD. # 44, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 october 2011, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 juli 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan LE CHAMPANGE SNACK N.V 
voorheen wonende te ORANGE GROVE SHOPPING 
CENTER, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 juli 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen 
 
 
 

 AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 juli 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CANDLES BY DONNA NV voorheen 
wonende te AIRPORT RD. 41, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

30 mei 2012, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen 
 

 
 

 AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 

exploit van 08 juli 2015, waarvan een afschrift is 

gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CASAS Y COSAS NV voorheen 
wonende te NARROW DRIVE # 15, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  07 juli 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 

Deurwaarder der belastingen 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli 2015, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Casper Jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 

ANALYTISCH DIAGNOSTISCH CENTRUM 
NV. voorheen wonende te WELGELEGEN 
RD.# 24, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 november 2011, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juli 2015, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Casper Jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 
SCHOENHANDEL LANKA voorheen wonende 
te FRONT STREET # 73, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  08 september 
2011, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 14 juli 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan UNITED COLORS OF ST.MAARTEN 

NV voorheen wonende te FRONT STREET # 7, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 september 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 14 juli 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Lionel Scott deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan GROUPER ROCK HOLDING LTD 
voorheen wonende te SUITE 2, CHARLESTOWN 

SAINT KITTS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

13 juli 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Lionel Scott, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

OPROEPING 

 

Bij exploot dd. 21 juli 2015, afschrift waarvan is 
gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, 
Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier. 
Opgeroepen: David Andes, zonder bekende adres op, 
om op dinsdag, 24 november 2015 te 08:30 uur 
voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg 

op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te 
verschijnen, om op de vordering van Ocean Club 
Service Foundation, gedomicilieerd ten kantore van 
mr. Camiel Koster, gevestigd op St. Maarten, alhier, te 
antwoorden. (AR 89/15) 
 
De deurwaarder S.M. APON 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli 2015, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Casper Jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ACE 
ELECTRONICS NV voorheen wonende te 104 
C BACKSTREET, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 mei 2013, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 juli 2015, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BLUE PRINT 

N.V , voorheen wonende te P.O BOX 5230, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
december 2013, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 
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OPROEPING 
 

 

Bij exploot dd. 21 juli 2015, afschrift waarvan is 
gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, 
Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier. 
Opgeroepen: Michelle Andes-Goodman, zonder 
bekende adres op, om op dinsdag, 24 november 2015 
te 08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in 
eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te 

Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van 
Ocean Club Service Foundation, gedomicilieerd ten 
kantore van mr. Camiel Koster, gevestigd op St. 
Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 89/15) 
 
De deurwaarder S.M. APON 
 

 
Opheffing faillissement 

   

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van 
Sint Maarten d.d. 19 juni 2015 is het faillissement van:  
 

de naamloze vennootschap  
The A-Team Security N.V., 

 
opgeheven wegens de toestand van de boedel. Aan de 
crediteuren kan geen uitkering worden gedaan.  

 

Curator 

M.R.B. Gorsira 

VanEps Kunneman VanDoorne 

Sparrow Road 4, Philipsburg 

T +1 721 542 2902 

F +1 721 542 2907 

gorsira@ekvandoorne.com                                                  

www.ekvandoorne.com  
 gorsira@ekvandoorne.com 

 www.ekvandoorne.com 

 
USA JEWELRY N.V. 

 
(gevestigd te St. Maarten) 
in liquidatie 

Bij besluit van de op 9 July 2015 gehouden 
buitengewone Algemene vergadering van 
aandeelhouders is besloten tot ontbinding der 
vennootschap per 9 July 2015. 

Het plan van uitkering ligt ter inzage bij het 
Handelsregister en ten kantore van de vennootschap. 

ST. MAARTEN INTERNATIONAL TRUST COMPANY 
N.V. 
P.O. Box # 245, Frontstreet 5, Suite 5 
Philipsburg ,  St. Maarten 
Tel: 1 (721) 542-2067  /  5338   /  Fax: 1 (721) 542-
2490  /  2439 
 

 

  
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 juli 2015, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PETERSON 

SHIRLEY BARBARA voorheen wonende te 
ST. MAARTEN, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 juli 2015, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 
 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 juli 2015, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CONNEXION 
ADS NV voorheen wonende te SIMPSON 

BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  12 november 2013, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploot dd. 21 juli 2015, afschrift waarvan 

is gelaten aan de Off. van Justitie op St. 

Maarten,  heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten 
verzoeke van Dawn Beach Estate Lots 
Foundation, gedomicilieerd ten kantore van 
mr. Luciano Dundas, aan Nevilla Elizabeth 
Busby-Terrell, zonder bekend adres binnen of 
buiten St. Maarten, BETEKEND een grosse van 

een VONNIS van het Gerecht in Eerste Aanleg, 
zittingsplaats St. Maarten, van 10 maart 2015, 
met het bevel om binnen twee (2) dagen na 
betekening van gemeld vonnis aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder S.M. APON 

mailto:gorsira@ekvandoorne.com
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Condensed Balance Sheet  

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

During the month of June 2015, the Bank continued to direct its monetary policy at tightening the surplus in the money market by auctioning a 

higher amount of certificates of deposit (CDs). However, due to little interest, the outstanding amount of CDs rose by only NAf.1.0 million. The 

percentage of the reserve requirement remained unchanged at 18.00%. Nevertheless, the amount of required reserves decreased by NAf.2.1 

million due to the lower base amount1 upon which it is calculated. Base money2 decreased by NAf.47.5 million in June 2015 due to a decline in the 

current account balances of the commercial banks (NAf.58.7 million), mitigated by a rise in currency in circulation (NAf.11.2 million). The decline 

in the current account balances was caused primarily by the net purchase of foreign exchange from the Bank mitigated by transfers from the 

government pension fund of Curaçao (APC), USONA,3 and the governments of Curaçao and Sint Maarten from their accounts at the Bank towards 

their accounts at the commercial banks. The transfers from APC and USONA also largely explain the decline of NAf.64.7 million in the item 

“Deposits of other residents.” In addition, USONA made payments to a third party abroad regarding the construction of the new hospital in 
Curaçao. The decline in the item “Deposits of other residents” was moderated by funds received by APC regarding the repayment of debt securities 

and interest payments4 by the Dutch State Treasury Agency (DSTA) which were taken over by the Dutch government under the debt relief 

program. The item “Liabilities to nonresidents” increased by NAf.11.5 million due mainly to an increase in the deposits of the Dutch Ministry of the 

Interior and Kingdom Relations (BZK) at the Bank related to interest payments on debt securities issued by the governments of Curaçao and Sint 

Maarten that are held by the Dutch State, and transfers carried out by commercial banks in Bonaire to their accounts with the Bank. The net 

position of the government with the Bank decreased by NAf.155.9 million because of declines in the deposits of the government of Curaçao 

(NAf.36.4 million), the government of Sint Maarten (NAf.11.1 million), and the government agencies and institutions (NAf.107.4 million). The 

deposits of the governments of Curaçao and Sint Maarten dropped as result of the transfers towards their accounts at the commercial banks and 

the payment of interest to the Dutch State. Meanwhile, the decrease in the deposits of government agencies and institutions was related to the 
court settlement of a claim between two parties5 of October 2013.  In addition, part of the short-term credit extended to the commercial banks by 

the Bank was repaid. This repayment explains the decline by NAf.27.6 million in the item “Claims on deposit money banks” on the assets side of 

the balance sheet. The decline by NAf.218.1 million in the item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet was due mainly to the 

aforementioned court settlement and the net purchase of foreign exchange by the commercial banks. Moreover, the item “Claims on other sectors” 

decreased by NAf.14.9 million due to, among other things, the license fee collected from the commercial banks and the repayment of part of debt 

securities held by the Bank that were issued by Integrated Utility Holding N.V. 

Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.15.3 million as a result of a lower market value at the balance 

sheet date compared to the end of May 2015. The decrease in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was 

related to the drop in the market value of gold. 

 
Willemstad, July 27, 2015 

 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

                                                 
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. 
3 USONA is the foundation in charge with the construction of the new hospital in Curaçao. 
4 The Dutch government took over all remaining outstanding debt of the entities of the former Netherlands Antilles. 
5 The two parties are PDV Marina S.A. and CH Offshore Ltd. CH Offshore had seized vessels in the port of Willemstad belonging to PDV Marina as security for a claim it held 

on PDV Marina in October 2013. After the deposit was made, CH Offshore released the vessels pending further legal proceedings. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 30-Jun-15 31-May-15 Liabilities 30-Jun-15 31-May-15

Claims on nonresidents 3,503.6 -233.7 Liabilities to nonresidents 428.5 11.5

Gold 881.2 -15.3 Deposits of nonresidents in foreign currency 428.5 11.5

Official reserves 2,448.6 -218.1

Other 173.8 -0.2

Domestic assets 585.5 -42.4 Domestic liabilities 2,853.3 -273.6

Currency in circulation 429.3 11.2

Claims on the government 0.2 0.0 Government deposits 518.1 -155.9

Government paper in portfolio 0.2 0.0 Government of Curacao 393.8 -36.4

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 40.7 -11.1

Other 0.0 0.0 Former Central Government 65.3 -0.9

Government agencies and institutions 18.3 -107.4

Claims on deposit money banks 94.9 -27.6 Liabilities to deposit money banks 1,649.1 -59.8

Current account balances 94.9 -27.6 Current account balances 384.5 -58.7

Certificates of Deposit 124.8 1.0

Required reserves 1,139.8 -2.1

Claims on other sectors 490.4 -14.9 Liabilities to other sectors 256.8 -69.2

Other assets 490.4 -14.9 Deposits of other residents 171.2 -64.7

Other liabilities 85.7 -4.5

Capital and reserves 807.2 -14.0

Total assets 4,089.1 -276.1 Total liabilities 4,089.1       -276.1

 June 2015
(millions of NAf.)


