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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LAFOIR N.V. 
voorheen gevestigd te , PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 augustus 

2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan NEW WORLD 
HOLDING LIMITED voorheen gevestigd te 
P.O.BOX 228, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.27 augustus 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CORGI N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 20 , 

COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  04 september 2020, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2020, 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 T.B.V. BRISON-
LAURENCE / MARILYN A FUN CITY N.V. 
DBA FUN CITY N.V. voorheen gevestigd te 
BACKSTREET # 145, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 september 

2020, 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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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FU TA 

SUPERMARKET N.V. voorheen gevestigd te 
THE KEYS ROAD LANE # 12, THE KEYS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  20 juli 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan KARAN 
SUPERMARKET N.V. voorheen gevestigd te 
ROSES ROAD 6, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.20 augustus 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FOUR 

SEASON N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 4 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  04 september 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2020, 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 CAPTAIN JACK BAR & 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 13, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 02 september 
2020, 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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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SATHYA SAI 

N.V. DBA GEMS IN PARADISE voorheen 
gevestigd te THE VILLAGE 11-A 
FRONTSTREET, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  12 maart 2020, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ANYKEY 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
REMBRANDSPLEIN # 92, MADAME ESTATE, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.23 juli 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LA PERLE 

DES CARAIBES N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 5 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  04 september 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan K.G.M. 
TRADING N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 47, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 31 oktober 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

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 01 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ENEX N.V. 

voorheen gevestigd te ALMOND GROVE ROAD 
# 2, ALMOND GROVE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 mei 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN 
UNITED COLORS N.V. DBA CARIBBEAN 
EMBROIDERY voorheen gevestigd te W.J.A. 
NISBETHH ROAD # 51, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.12 maart 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2020, 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 BEST WEST 

SUPERMARKET N.V. voorheen gevestigd te 
BACKSTREET # 166 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 september 
2020, 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 04 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PALAIS 
HINDU ST. MAARTEN N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 30, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 13 juli 2020, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
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 04 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PICASSO 
ENTERPRISES N.V. DBA CLASSIC 

ELECTRONICS & JEWELRY voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET #2, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  13 juli 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan YANG 
HAIYAN voorheen wonende te EDGE HILL 
HEIGHTS ST. THOMAS 115 Z/N, 
BRIDGETOWN, BARBADOS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  07 augustus 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SU, 
WANSHEN voorheen wonende te WATLING 

ISLAND ROAD # 14,  MADAME ESTATE, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07 
augustus 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LUCIANO 
STANLEY ERIC DBA LUIS & CO BISTRO 
CHARO voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE 
ROAD # 72, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 27 
augustus 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
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 07 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LEWIS MARK 

PATRICK voorheen wonende te BARBUDA 
DRIVE # 7, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
augustus 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JAOTIN 
SERGO voorheen wonende te ORANGE GROVE 
Z/N, ORANGE GROVE, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 augustus 2020, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JABALERA DE 

LA CRUZ, SANTO voorheen wonende te 
AARON JACOBS' DRIVE 12,  CAY BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 augustus 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ZHANG 
JIANQUAN voorheen wonende te A. TH. 
ILLIDGE ROAD # 117, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 07 augustus 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2020, nummer 25                                         Datum: 18 september 2020 

   P a g i n a  | 8 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WU PEIYU 

voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD # 
282, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  07 augustus 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan XUE JINGXIN 
voorheen wonende te LA BLANQUILLA DRIVE 
# 3, STAND OVER GARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  07 augustus 2020, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan XU, CAIXIU 

voorheen wonende te ST. PETERS ROAD # 1,  
ST. PETERS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 07 augustus 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WU 
JINZHONG voorheen wonende te A. TH. 
ILLIDGE ROAD # 282, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d 07 augustus 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

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 07 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ZHOU 
ZESHEN voorheen wonende te MARIANNE 

ESTATE DRIVE # 1B, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  07 augustus 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FEBBRAIO, 
GREGG MICHAEL voorheen wonende te 
NORTH PORCHUCK ROAD # 16, CT06831, 
GREENWICH, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  24 augustus 2020, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan YASSON 
MEDY voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE 

ROAD # 53,  LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07 
augustus 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan YILMAZ 
MUSTAFA voorheen wonende te UNION ROAD 
# 155, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 07 augustus 2020, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
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 07 september 
2020, 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 WANG XUEMIN voorheen 
wonende te BACKSTREET # 167, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 september 2020, 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 01 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ZHANG, LI 
KANG voorheen wonende te WATLING 
ISLAND ROAD # 3, MADAME ESTATE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  07 augustus 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 03 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HUANG FEI 
voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD # 

34,  LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 augustus 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 

2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ZHANG JUN 
voorheen wonende te OYSTER POND ROAD # 
1, OYSTER POND, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 07 augustus 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
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 07 september 
2020, 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 FREDERICK GALE 

CAMERON voorheen wonende te 
BACKSTREET # 15E, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  02 september 
2020, 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 04 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan XIA YI FENG 
voorheen wonende te C.A. CANNEGIETER 
ROAD # 49, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  07 augustus 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 04 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WU SITTING 

voorheen wonende te BACKSTREET # 167,  
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 07 augustus 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 8e september 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 LIANG, SUYING, LIANG, 
XIAOHUA, BILL, XIE, allen wonende op Sint 
Maarten, die voor deze zaak tot het uiteinde der 
executie domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de Frontstreet # 35 

te Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van de 
advocaat mr. C.H.J. Merx, ten laste van MO, 
GUO JIAN, wonende op Sint Maarten,  
BETEKEND: Vonnis in Kort Geding van het 
Gerecht in Eerste Aanleg, beschikking dd. 5e 
oktober 2018. 
 

De deurwaarder,  

Mark John Rabess  
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AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 7e september 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 1. de besloten 
vennootschap EC INVESTMENTS B.V., 2. de 
naamloze vennootschap ENNIA CARIBE 

HOLDING N.V., 3. de naamloze 
vennootschap ENNIA CARIBE LEVEN N.V., 
4. de naamloze vennootschap ENNIA 
CARIBE SCHADE N.V. en 5. ENNIA CARIBE 

ZORG N.V., allen gevestigd en 
kantoorhoudende op Curaçao, domicilie 
kiezende op Curaçao aan de Grebbelinieweg # 

84-A ten kantore van de gerechtsdeurwaarder 
M.I. Bazur, tevens domicilie kiezende op 
Curaçao aan het adres Mercuriusstraat # 24, 
ten kantore van de advocaten mr. K.D. Keizer 
en mr. S.M. Altena,  die voor deze zaak tot het 
uiteinde der executie domicilie kiest ten kantore 
van mij, deurwaarder,  ten laste van DE HEER 

ABDALLAH ANTOUN ANDRAOUS, wonende 
te Sint Maarten op het adres Mullet Bay 13 D 1 
BETEKEND: CONSERVATOIRE 
DERDENBESLAG van het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Curaçao,  beschikking dd. 28e 

augustus  2020. 
 

De deurwaarder, Mark John Rabess  
 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 10e  september 2020, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, 
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te 
Philipsburg. Opgeroepen: De vennootschap 
naar buitenlands recht Four Nineteen 
Company Limited, zover bekend gevestigd te 

Anguilla, doch mede gevestigd te Cupecoy 

St.Maarten, aan de om op dinsdag de 10e  
november 2020 te 08:30 uur voormiddag ter 
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg 
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de 
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van 
Alberto Hodari en Nancy John Hodari, 

gedomicilieerd ten kantore van mr. Stefan J. 
Fox, te antwoorden (AR 93/20 – SXM 
202000306) 
 
De aspirant deurwaarder Danica E. N. Zichem 

 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 10e september 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 JUAN ZOILO HODGE-
MERCEDES, wonende op Sint Maarten, die voor 
deze woonplaats kiest ten kantore van mij 
deurwaarder aan de A.Th. Illidge Road # 11, 
Sint Maarten, ten laste van de naamloze 
vennootschap DICONSA CONSTRUCTION 

N.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de L.B. 

Scott Road #139 te Sint Maarten,  
BETEKEND: EXECUTORIALE 
DERDENBESLAG  dd. 9e september 2020. 
 
De deurwaarder,  
Mark John Rabess  
 

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Bij beschikking van de E.A. heer Rechter in het 

Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. 
Maarten, van 14e   September 2020, is Ashok 

Tahilram ALWANI UDERNOMAL, voornoemd 
tot vereffenaar van de nalatenschap van: 
Rupwanti Tahilram ALWANI geb. Kamla 
GUBOMAL NAGRANI op 2e februari 1931 te 
India en overleden op 15e oktober 2017 te St. 

Kitts & Nevis, laatselijk wonende op St. Maarten 
aan de Goldfinch Road # 35 te Point Blanche, 
alhier 
 
De deurwaarder  
S.M. APON 
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OPROEPING 
 

bij exploot van de 8e september 2020, waarvan 

afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten,  heb ik, Danica E.N. Zichem, 
aspirant deurwaarder ten kantore van Mark 
John Rabess, gerechtsdeurwaarder voor 
burgerlijke zaken  bij het Gemeenschappelijk 
Hof van Justitie van Aruba, Curacao, Sint 

Maarten en Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij 
het Gerecht in Eerste Aanleg, van St. Maarten, 
wonende op St.Maarten en kantoorhoudende 
aan de A.Th. Illidge Road #11 op Sint Maarten , 

gevolg gevend aan de beschikking van 27e 
augustus 2020 van de E. A. Rechter in het 
Gerecht in Eerste Aanleg , 

KENEISHA LOTOYA WALKER, ingeschreven 
aan de Windsor Lane 15 Apt. 2 te Cole Bay, 
thans wonende in Atlanta, Georgia in Verenigde 
Staten van Amerika  
OPGEROEPEN, om op maandag, 14 
december 2020, des voormiddags te 10:00 
uur te verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg 

op St. Maarten om op de vordering van   
RICHARD RICARDO DAWSON, wonende op 
Sint Maarten, aan de Windsor Lane 15, Apt. 2 te 
Cole Bay E  61/20 – SXM202000632 
 

De aspirant deurwaarder,  
Danica E.N. Zichem 

 
 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 4e  september 2020, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, 
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te 
Philipsburg. Opgeroepen: Arina Klyguina, 
wonende op Saint Martin, aan de om op 
maandag de 14e  december 2020 te 10:00 

uur voormiddag ter terechtzitting van het 

gerecht in eerste aanleg op het eiland 
St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te 
verschijnen, om de vordering van Rutger 
Adriaan Statius Patrick, te antwoorden (E 
78/20 –SXM 202000809) 
 

De aspirant deurwaarder  
Danica E. N. Zichem 
 

 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 10e  september 2020, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, 
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te 
Philipsburg. Opgeroepen: Win – Ecilia Inc., 
zonder bekend vestigings-en/of 

correspondentieadres te St. Maarten, alhier, 
aan de om op dinsdag de 10e  november 
2020 te 08:30 uur voormiddag ter 
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg 

op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de 
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van 
Indigo Bay Master Foundation, 

gedomicilieerd ten kantore van mr. P.A. Dort, te 
antwoorden (AR 154/20 – SXM 202000697) 
 
De aspirant deurwaarder  
Danica E. N. Zichem 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 24e juli 2020, afschrift waarvan 

is gelaten aan de Off. van Justitie op St. 
Maarten,  heb ik, Danica E.N. Zichem, aspirant 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. 
Opgeroepen: Hosea Ossie LAVILLE, wonende 
op Antigua, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats hier te lande, om op maandag, 
19e oktober 2020 te 10:00 uur voormiddags 

ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op 

St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te 
verschijnen, om op de vordering van Brenda 
MAYNARD, wonende op Sint Maarten, aan de 
Villa Estate # 7 te Belvedere, Lower Princess 
Quarter alhier, te antwoorden. (E 131/19 – SXM 
201901179) 

 
De aspirant deurwaarder  
D.E.N. ZICHEM 
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
 
During the month of July 2020, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 19.00%. 
Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.3.3 million due to the higher base 
amount1 upon which it is calculated. Furthermore, the amount of outstanding certificates of deposit 
(CDs) rose by NAf.8.0 million because the commercial banks subscribed for a higher amount during the 

weekly auctions of CDs with a two-week term.  
 
Base money2 increased by NAf.2.6 million due to an increase in currency in circulation (NAf.3.4 million), 
moderated by a decrease in the current account balances of the commercial banks (NAf.0.8 million). 
The increase in currency in circulation was the result of more demand from the public due to the holiday 
period in July. The decrease in current account balances was mainly the result of the net purchase of 

CDs, the net purchase of foreign exchange from the Bank, and the increase in the required reserves. 

Furthermore, the transfers by the Postspaarbank (PSB Bank N.V.) from its accounts at the commercial 
banks towards its account at the Bank contributed to the decrease in the current account balances. 
However, the transfers by the governments of Curaçao and Sint Maarten and pension funds from their 
accounts at the Bank towards their accounts at the commercial banks mitigated the decline in the current 
account balances. Moreover, part of the short-term credit extended to the commercial banks by the 
Bank was repaid. As a result, the item “Claims on deposit money banks” on the assets side of the 

balance sheet dropped by NAf.6.2 million.  

                                                           
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-Jul-20 30-Jun-20 Liabilities 31-Jul-20 30-Jun-20

Claims on nonresidents 4,180.8 130.2 Liabilities to nonresidents 298.5 10.2

Gold 1,478.6 148.1 Deposits of nonresidents in foreign currency 298.5 10.2

Official reserves 2,702.2 -17.9

Other 0.0 0.0

Domestic assets 561.2 -3.6 Domestic liabilities 3,037.8 -29.9

Currency in circulation 533.4 3.4

Claims on the government 0.0 0.0 Government deposits 269.2 -57.5

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 191.3 -50.3

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 75.8 -7.3

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 284.0 -6.2 Liabilities to deposit money banks 2,041.6 10.6

Current account balances 284.0 -6.2 Current account balances 504.4 -0.8

Certificates of Deposit 129.5 8.0

Required reserves 1,407.7 3.3

Claims on other sectors 277.3 2.7 Liabilities to other sectors 193.5 13.7

Other assets 277.3 2.7 Deposits of other residents 131.2 11.0

Other liabilities 62.3 2.7

Capital and reserves 1,405.8 146.4

Total assets 4,742.0 126.7 Total liabilities 4,742.0       126.7

 July 2020
(millions of NAf.)
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The item “Liabilities to nonresidents” increased by NAf.10.2 million due mainly to transfers by the 
commercial banks in Bonaire to their accounts at the Bank. The funds received by the Dutch Ministry of 
the Interior and Kingdom Relations (BZK) in connection with interest payments on debt securities issued 
by the government of Curaçao that are held by the Dutch State also contributed to the increase of this 

item.   
 
The net position of the government with the Bank deteriorated by NAf.57.5 million due to a drop in the 
deposits of the government of Curaçao (NAf.50.3 million) and the government of Sint Maarten (NAf.7.3 
million). The decline in the deposits of the government of Curaçao was the result of the transfers from 
its accounts at the Bank towards its accounts at the commercial banks related to the support provided 

to the most affected groups in society amid the corona crisis. Furthermore, the interest payments to the 
Dutch government contributed to the decline in the deposits. The transfer of the license fees for the 
month of June 2020 mitigated, however, the drop in the deposits of the government of Curaçao. 
Meanwhile, the decline in the deposits of the government of Sint Maarten was caused also by transfers 

from its accounts at the Bank towards its accounts at the commercial banks related to the support 
programs due to the corona crisis.   
 

Furthermore, the item “Liabilities to other sectors” increased by NAf.13.7 million, largely as a result of 
funds received by the public pension fund, APC, from the Dutch State Treasury Agency (DSTA) related 
to an annuity loan taken over under the debt relief program that is held in APC’s portfolio. In addition, 
the transfer of funds from abroad by APC and the transfer of funds by PSB Bank N.V. from its accounts 
at the commercial banks towards its account at the Bank contributed to the increase of this item.  
 
On the assets side of the balance sheet, the item “Official reserves” dropped by NAf.17.9 million, mainly 

as a result of the net purchase of reserves by the commercial banks from the Bank. However, funds 
transferred from abroad by pension funds, the commercial banks in Bonaire, the DSTA and the World 
Bank for reconstruction projects in Sint Maarten moderated the decline in the “Official reserves”.  
 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.148.1 million due to 

the higher market value on the balance sheet date compared to the end of June 2020. The continued 
increase in the market value of gold is caused by the strong deterioration of the world economy due to 

the coronavirus pandemic and geopolitical tensions. The demand for gold then increases, since it is 
considered a safe haven during turbulent economic conditions. The increase in the item “Capital and 
reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the increase in the market value of 
gold. 
 
Willemstad, September 17, 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. 47 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, 
Transportation and 
Telecommunication of September 
14, 2020 to determine the 
maximum wholesale price and 
maximum retail prices for 

petroleum products (Regulation 
maximum prices petroleum 
products) 
 

 
 
 
14 september 2020 

 
 
 
15 september 2020 

 
 

 
AB 2020, no. 48 

Regeling van de Minister van 
Volksgezondheid, Sociale 

Ontwikkeling en Arbeid van 14 
september 2020, tot wijziging van 

de Regeling aankomst passagiers 
COVID-19 in verband met de 
termijn van het bewijs van de RT-
PCR sars-cov test 

 

 
 

 
14 september 2020 

 
 

 
15 september 2020 

 
 
 
 
 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
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Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

- - - 


