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No. 381-17MB/JUS 

 

 
 

 
 

 
 

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie 
 
Gelet op: 
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
(hierna aangeduid als: Rijkswet Politie). 
 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 

 
De volgende medewerkers van de Inspectiedienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale 
ontwikkeling en Arbeid (VSA), worden per 9 april 2017 opnieuw voor de duur van drie jaar aangesteld 

als buitengewoon agent van politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 
2 en 7, van de Rijkswet Politie: 
 
- dhr. Earl W.A. Best, inspecteur generaal en hoofdinspecteur gezondheidszorg; 

- dhr. Leoudson E.N. Gijsbertha, inspecteur geneesmiddelen;  

- mevr. Tamisha C.D. Priest, controleur voedselveiligheid.  

 

 
Artikel 2 

 
De buitengewone agenten van politie, bedoeld in artikel 1, zijn bevoegd tot het opsporen van de feiten 
strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving op het gebied van aangelegenheden van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid, tenzij bij landsverordening aan anderen 

opgedragen. 
 

Artikel 3 

 
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewone 
agenten van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam zijn, brengt per kwartaal aan de Minister van 
Justitie verslag uit over: 

a. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van 

de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie; 

b. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agenten van politie en de aard van die 

klachten. 
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Artikel 4 

 
Dit besluit treedt in werking met de ingang van de dagtekening daarvan en werkt terug tot en met 9 
april 2017.  

 
 
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 
 
                                                                                  Philipsburg, 18 december 2017              

 
 
De Minister van Justitie, 
 

 
Rafael A. Boasman  
 

 
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door 
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag 
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten 
of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.   
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No. 336-17MB/JUS 
 
 

 
 

 
Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie 
 

Gelet op:  
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

(hierna aangeduid als: Rijkswet Politie). 
 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 

 
Denise Geraldine Cornet-Roumou, werkzaam als inspecteur kinderopvang bij de Inspectiedienst 
van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid, wordt voor de duur van drie 
jaar aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden, bedoeld in 
artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie. 
 

 

Artikel 2 

 
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten 
strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving op het gebied van aangelegenheden van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid, tenzij bij landsverordening aan anderen 
opgedragen.  
 

Artikel 3 
 

Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon 
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie 
verslag uit over: 
c. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van 

de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie; 

d. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agent van politie en de aard van die 

klachten. 
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Artikel 4 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.      

 
 
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 
 
                                                                                  Philipsburg, 2 feburari 2018                  

 
 
De Minister van Justitie, 
 

 
V.H. Cornelius de Weever   
 

 
 
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door 
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag 
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten 
of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie. 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE 19 FEBRUARI 2018 
 

MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN 
 

   NR.: 2018/156 

 
in overweging genomen hebbende: 

- dat artikel 42, derde lid, van de Kiesverordening, de Minister van Algemene Zaken belast is 
met het benoemen van de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus 
voor de verkiezing van de leden van de Staten op 26 februari 2018; 

- dat de minister op 29 januari 2018 bij ministeriële beschikking de voorzitter, leden en 
plaatsvervangende leden van de stembureaus heeft benoemd; 

- dat tussentijdse wijzigingen van het lidmaatschap van de stembureaus voor de verkiezing van 
de leden van de Staten op 26 februari 2018 moeten worden opgevangen; 

- dat deze wijzigingen van het lidmaatschap van de stembureaus aan de Secretaris-Generaal 
van het Ministerie van Algemene Zaken wordt gemandateerd; 
 

gelet op:  

- artikel 42, derde en vierde lid, van de Kiesverordening; 
 

 

HEEFT BESLOTEN:  
Artikel 1 
In dit besluit wordt verstaan onder:  
 

mandaat:  de bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen; 
machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die 

geen publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke rechtshandeling zijnde; 
minister:  de Minister van Algemene Zaken; 
Secretaris-Generaal: de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken; 
 
Artikel 2 

1. Aan de Secretaris-Generaal wordt mandaat verleend om: 
a. besluiten te nemen ten aanzien van het ontslaan en/ of benoemen van de voorzitter, leden en 

plaatsvervangende leden van de stembureau voor de verkiezingen van 26 februari  2018; 
b. besluiten te nemen die een directe relatie hebben met het besluitvormingsproces van hetgeen 

onder a is bepaald. 

2. Aan de Secretaris-Generaal wordt machtiging verleend tot het verrichten van andere handelingen 
ter uitvoering van de bevoegdheden, als bedoeld in het eerste lid. 

3. De Secretaris-Generaal neemt bij de uitoefening van het mandaat en de machtiging het 
toepasselijk recht, de geldende beleidsregels en de instructies van de minister in acht. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het nemen van beslissingen op bezwaarschriften. 
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Artikel 3 

1. De minister blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen en kan het mandaat te 
allen tijde intrekken. 

2. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als 
een besluit van de minister. 

3. Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt dat het namens de minister is genomen. 

4. Het  verlenen van ondermandaat is niet toegestaan. 
 
Artikel 4 
1. De ondertekening van de krachtens dit besluit genomen beslissingen luidt als volgt:  
 

“DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN 
namens deze,” 

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris. 

 
2. De ondertekening van een ter uitvoering van het mandaat opgemaakt stuk geschiedt  

schriftelijk en niet door het plaatsen van een handtekeningstempel of elektronische handtekening.  
 

 
Artikel 5 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt in de 
Landscourant geplaatst. 
 

 
Philipsburg,  
Minister van Algemene Zaken 

       d.d. 19 Februari 2018 

 
Bezwaar en beroepsprocedure 

 
Bezwaar: 
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, 
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending 
of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking 

heeft afgegeven. 
 
Beroep: 
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de 
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending 
of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg 

van Sint Maarten. 
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LANDSBESLUIT 

 
                                               Van de 23 januari 2018, no. LB-18/0041  

 

      DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 

Op voordracht van de Minister van Financiën; 
 
overwegende: 

- dat de overheid van Sint Maarten op dit moment een FoxPro-database gebruikt om 
consumentenprijsindexen te berekenen; 

- dat het bovengenoemde systeem 15 jaar geleden ontwikkeld is, het DOS-gebaseerd is en niet 
wordt ondersteund door recente Microsoft-besturingssystemen, zoals Windows 8 of 10 die 

algemeen gebruikt worden binnen de afdeling Statistiek (STAT); 
- dat de afdeling Statistiek bezig is met een implementatie over de komende 5 jaren om de 

Consumer Price Index (CPI) te berekenen; 
- dat een nieuw databasesysteem bij de afdeling Statistiek is vereist om de prijzen op 

verschillende niveaus te berekenen alsmede de inflatie, een belangrijke macro-economische 
indicator; 

- dat het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland het Microsoft Access CPI database kan 

leveren; 
- dat op basis van de jarenlange ervaring van het instituut op het gebied van prijsstatistieken, 

de ontwikkeling van statistische software en in het bijzonder zijn expertise bij het opbouwen 
van een soortgelijk systeem dat momenteel succesvol wordt gebruikt voor de BES-eilanden; 

- dat het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland bereid is het bestaande 
databasesysteem verder aan te passen aan de behoeften en specificaties van Sint Maarten, 

door middel van een interactieve benadering tussen beide partijen tijdens de ontwerpfase; 
- dat het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland de geautoriseerde leverancier is van 

Blaise-software, die afdeling Statistiek ook heeft gekozen als oplossing voor de 
prijsgegevensverzameling op mobiele gegevensdragers;  

- dat de output van de prijsstelling zorgt voor naadloze invoer van het databasesysteem dat 
wordt ontwikkeld; 

- dat naast de ontwikkeling van een database systeem en installatie, ook het personeel wordt 

opgeleid door het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland; 
- dat de inkoop van een dienst en/of goederen moet worden aanbesteed, nu de besteding van 

de totale opdracht hoger is dan NAf 50.000,- en derhalve openbaar aanbesteed moet worden; 

- dat bij landsbesluit afgeweken dient te worden van deze aanbestedingsprocedure, omdat het 
algemeen belang zich verzet tegen uitstel van de aanbesteding;  

- dat de huidige werkrelatie met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland, hun 
bekwaamheid, ervaring, het vermogen om één uitgebreide oplossing voor prijsstelling van 

gegevens en een systeem voor verwerking en berekening van prijzen te leveren, heeft doen 
besluiten om af te wijken van deze aanbestedingsprocedure. 
 

gelet op: 
- Artikel 47, eerste lid Comptabiliteitslandsverordening; 
- Artikel 47, vierde lid, onderdeel b, Comptabiliteitslandsverordening. 

   No. 2017/1654 
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Landsbesluit van:   23 januari 2018                                 nr: LB-18/0041 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 

 
Artikel 1 
 
Op basis van artikel 47, vierde lid, onderdeel b, van de Comptabiliteitslandsverordening, af te wijken 
van artikel 47, eerste lid, van de Comptabiliteitslandsverordening, en tot het voornemen tot het 
aangaan van een overeenkomst met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland voor de 
aanschaf en installatie van “het Microsoft Access CPI database” en het opleiden van personeel ervan 

ten behoeve van het Ministerie van Toerisme, Economie, Transport & Telecommunicatie voor een 
bedrag van Euro 41,890,- (circa NAf 88,207.47). 
 
 
Artikel 2 

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer & Telecommunicatie te machtigen om de 
openbare rechtspersoon Sint Maarten te vertegenwoordigen bij het stellen van de rechtshandeling, zoals 
omschreven in artikel 1.  

 
 
Artikel  
 

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening. 
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 
 
     Philipsburg,  
  
                                                             De Gouverneur van Sint Maarten 

                             
 
 
De Minister van Financiën 
d.d. 11 februari 2018 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE 25 februari 2018 
 

          MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN       

 
 

 
                                    NR.: 2018/209 

 
 
in overweging genomen hebbende: 

- dat artikel 42, derde lid, van de Kiesverordening, de Minister van Algemene Zaken belast is 
met het benoemen van de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus 

voor de verkiezing van de leden van de Staten op 26 februari 2018; 
- dat bij ministeriële beschikking van 29 januari 2018 (2018/121), de Minister van Algemene 

Zaken de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus heeft benoemd; 
- dat bij ministeriële beschikking van 19 februari 2018, de Minister van Algemene Zaken 

(2018/156), de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken heeft gemachtigd 
om tussentijdse wijzigingen van het lidmaatschap van de stembureaus op te vangen; 

 

 
gelet op:  

- artikel 42, derde en vierde lid, van de Kiesverordening; 
 
 
 

HEEFT BESLOTEN:  
 
 
 
Artikel 1   
 
Tot voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus worden benoemd de personen 

genoemd in de bijlage bij deze beschikking. 
 
Artikel 2 

 
Aan de reeds zittende leden van de stembureaus wordt ontslag verleend. 
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Artikel 3  
 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt in de 
Landscourant geplaatst. 
 

 
Philipsburg,  
DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN  
Namens deze,  
 
 

 
Secretaris-Generaal van het Ministerie van Algemene 
Zaken 
De heer H.G.A. Plantijn 

                                                                     d.d. 25 februari 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Bezwaar en beroepsprocedure 

 
Bezwaar: 
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, 
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending 
of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking 
heeft afgegeven. 

 
Beroep: 
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de 
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending 
of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg 
van Sint Maarten. 
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2018 Polling Stations

District 1 John Larmony Center  Long Wall Road 20
Name

Maria Henry Voorzitter, tevens 1ste lid

Leona  De Lain Tweede lid

Judencia Moses Derde lid

Selma Adriana 1ste plv. lid

Felibea Brown 2de plv. lid

District 2 Sundial School Ch.E.W. Voges street 12
Name

Anenda Zaandam Voorzitter, tevens 1ste lid

Ivy Thielman Tweede lid

Evemar Wilson Derde lid

Ruth Gumbs 1ste plv. lid

Arlene Patterson 2de plv. lid

District 3 Senior Citizen Recreational FoundationHope Estate Road
Name

Jacob-Jan Snijders Voorzitter, tevens 1ste lid

Sharon Bernadette Hassell Tweede lid

Aruska Marlin Bell Derde lid

Charis Mathew 1ste plv. lid

Joy Dolphin 2de plv. lid

District 4 Sr. Marie Laurence Ellis Drive
Name

Suzette Kramers Voorzitter, tevens 1ste lid

Belinda Bryson Tweede lid

Delfina Philips Derde lid

Marcellia Henry 1ste plv. lid

Luparella Neuman 2de plv. lid

District 5 Dutch Quarter Community Center Zorg en Rust
Name

Kharisha Foeken Voorzitter, tevens 1ste lid

Milangela Francisca Thomas Tweede lid

Esperancia York Derde lid

Giomaris Sabina 1ste plv. lid

Ju'won Hans 2de plv. lid

District 6 Milton Peters College L.B.Scot Road
Name

Grace Granger Voorzitter, tevens 1ste lid

Jessie Blijden Tweede lid

Laura Jean louis -Leblanc Derde lid

Andreas Joedoleksono 1ste plv. lid

Laurie Scarborough 2de plv. lid

District 7 Rupert Maynard St.Peters Road
Name

Diahenn van Heyningen Voorzitter, tevens 1ste lid

Vickie Greene Tweede lid

Ulrieke Wouden Derde lid

Amparo del Socorro Martiena-Sabina 1ste plv. lid

Tamara Leito-Wilson 2de plv. lid

District 8 St.Maarten Academy Cupper Drive 3
Name

Anan Benjamin Voorzitter, tevens 1ste lid

Valerie Carter Tweede lid

Melissa Matinburgh Derde lid

Kechelle Huggins 1ste plv. lid

Jacqueline Labega-Coram 2de plv. lid
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District 9 Bute Hotel Bush Road
Name

Irene Leverock Hodge Voorzitter, tevens 1ste lid

Eveline Baptist Tweede lid

Chanicha David Derde lid

Rose Vlaun 1ste plv. lid

Ruchinella St.Luce Calorio 2de plv. lid

District 10 NIPA Welgelegen Road
Name

Mary Bryson Voorzitter, tevens 1ste lid

Linette Gibs Tweede lid

Swendi Angel Derde lid

Claudia Vingatama Arrindell 1ste plv. lid

Glenda van Gurp 2de plv. lid

District 11 Charles Leopold Bell Union Road
Name

Sharon Cangieter Voorzitter, tevens 1ste lid

Shanna de Riggs-Cornet Tweede lid

Faye Arnell Derde lid

Gladys Carter Tweede lid

Gina Labady 2de plv. lid

District 12 Leonard Conner School Venus Drive Caybay
Name

Zinesche Kruythoff Antoine Voorzitter, tevens 1ste lid

Ruth Richardson Tweede lid

Walter Sprott Derde lid

Carlyle Cornet 1ste plv. lid

Shevonne Richardson 2de plv. lid

District 13 Simpsonbay Sports Recreational Center Sr.Modesta Road 25
Name

Jacqueline Peterson Voorzitter, tevens 1ste lid

Silvina Matthews Tweede lid

Jaghaira Lioe-A-Tjam Derde lid

Dominique Hodge 1ste plv. lid

Yolanda Smith 2de plv. lid

District 14 Belverdere Community Center Belverdere
Name

Angelica Granger Voorzitter, tevens 1ste lid

Dulyn Brooks Tweede lid

Jurella Moses Derde lid

Nicaela Hyman 1ste plv. lid

Ishani Richardson 2de plv. lid

District 15 Melford Hazel Recreational Center Soualiga Road
Name

Yolaine Bruney Voorzitter, tevens 1ste lid

Amelia Pantophlet Tweede lid

Milusha Illis Derde lid

Samira George 1ste plv. lid

Lydia Hernandez Liburd 2de plv. lid
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District 16 Methodist Agogic Center St.John Estate 6
Name

Aernout Kraaijeveld Voorzitter, tevens 1ste lid

Franzisca Green Tweede lid

Baby Pantophlet Charles Derde lid

Migdarys Offerman 1ste plv. lid

Charlene Gumbs David 2de plv. lid

District 17 Dutch quarter community help desk( Dutch Quarter Clinic)
Name

Lorraine Scot Voorzitter, tevens 1ste lid

Jarisca Donge Martina Tweede lid

Irma patricia Simmon-Wallace Derde lid

Shadia Mussington 1ste plv. lid

Mikhaela Aventurin 2de plv. lid

District 18 Seventh Day Adventist School
Name

Shamika De weever Voorzitter, tevens 1ste lid

Katrina Lake Tweede lid

Kimberly Brown Derde lid

Solaika Maccow 1ste plv. lid

Melinda Gumbs 2de plv. lid

District 19 Huis van Bewaring  St.John Estate 6
Name

Gullermina Pieters Voorzitter, tevens 1ste lid

Valda Woodley Hazel Tweede lid

Laurel Marlin Derde lid

Gardenia Nicasio 1ste plv. lid

Anita Jansen 2de plv. lid

District 20 Sint Maarten Home  St.John
Name

Equilla Brown-Kemper Voorzitter, tevens 1ste lid

Jacqueline Gumbs Tweede lid

Inique Gustina-Smith Derde lid

Edith Lake 1ste plv. lid

Helen Hodge 2de plv. lid
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

During the month of January 2018, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%. 
Nevertheless, the amount of required reserves decreased by NAf.15.8 million due to the lower base 
amount1 upon which it is calculated. Furthermore, on the bi-weekly auctions of certificates of deposit 
(CDs), the Bank issued a lower amount of CDs causing a NAf.34.3 million drop in the outstanding amount 

of CDs. 
 
Base money2 dropped by NAf.97.0 million due to decreases in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.66.3 million) and currency in circulation (NAf.30.7 million). The decline in 
currency in circulation is characteristic for the month of January when the public’s demand decreases 

after the December holidays. The current account balances of the commercial banks declined largely as 
a result of the net purchase of foreign exchange by the commercial banks at the Bank. Moreover, the 

Postspaarbank (PSB Bank N.V.) transferred funds from its accounts at the commercial banks towards 
its account at the Bank. The decline in the current account balances was, however, mitigated by the 
decrease in the amount of outstanding CDs, the drop in the required reserves, and the transfer of funds 
by N.V. Pensioen ESC from its account at the Bank towards its accounts at the commercial banks. In 
addition, part of the short-term credit that was extended to the commercial banks by the Bank was 

                                                           
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-Jan-18 31-Dec-17 Liabilities 31-Jan-18 31-Dec-17

Claims on nonresidents 3,591.5 -29.3 Liabilities to nonresidents 263.8 3.7

Gold 1,012.2 36.5 Deposits of nonresidents in foreign currency 263.8 3.7

Official reserves 2,574.5 -65.9

Other 4.9 0.0

Domestic assets 564.2 -63.1 Domestic liabilities 2,945.3 -134.4

Currency in circulation 477.3 -30.7

Claims on the government 0.0 0.0 Government deposits 198.8 6.4

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 148.3 7.2

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 48.4 -0.9

Other 0.0 0.0 Former Central Government 1.8 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 83.5 -55.3 Liabilities to deposit money banks 2,150.0 -116.4

Current account balances 83.5 -55.3 Current account balances 752.6 -66.3

Certificates of Deposit 126.5 -34.3

Required reserves 1,271.0 -15.8

Claims on other sectors 480.7 -7.8 Liabilities to other sectors 119.2 6.3

Other assets 480.7 -7.8 Deposits of other residents 58.4 9.2

Other liabilities 60.8 -2.9

Capital and reserves 946.6 38.3

Total assets 4,155.7 -92.4 Total liabilities 4,155.7       -92.4

 January 2018
(millions of NAf.)
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repaid. This repayment explains the decline by NAf.55.3 million in the item “Claims on deposit money 
banks” on the assets side of the balance sheet. 
 
The net position of the government with the Bank improved by NAf.6.4 million due primarily to a rise in 
the deposits of the government of Curaçao (NAf.7.2 million). This rise was related to a transfer of 

collected dividend tax by the Netherlands related to the former tax arrangement for the Kingdom (BRK). 
Furthermore, the Bank transferred the collected license fee over the month of December to the 
government of Curaçao. However, the payment of interest on outstanding debt securities issued by the 
government of Curaçao that are held by the Dutch State moderated the increase in government 
deposits.    
 

The increase of NAf.6.3 million in the item “Liabilities to other sectors” can be attributed primarily to 
funds received by the public sector pension fund (APC) regarding interest and principal payments by the 
Dutch State Treasury Agency (DSTA) on debt securities that were taken over by the Dutch government 
under the debt relief program. Also, the transfer of funds by PSB Bank from its accounts at the 

commercial banks towards its account at the Bank contributed to the increase in the item “Liabilities to 
other sectors”. This increase was, however, moderated by payments made by USONA3 to  foreign 

creditors regarding the construction of the new hospital in Curaçao. 
 
Meanwhile, the item “Liabilities to nonresidents” grew by NAf.3.7 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 
the interest payments on bonds issued by the government of Curaçao that were bought by the Dutch 
State. However, the transfers carried out by the commercial banks in Bonaire from their accounts with 
the Bank moderated the increase in the item “Liabilities to nonresidents”.  

 
The net purchase of foreign exchange by the commercial banks at the Bank and the payments by USONA 
to foreign creditors largely explain the decline by NAf.65.9 million in the item “Official reserves” on the 
assets side of the balance sheet.  This decline was dampened by the transfers of the collected dividend 
tax towards the government of Curaçao, interest and principal payments by the DSTA, and funds from 
abroad by N.V. Pensioen ESC. 

 

Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.36.5 million as a result 
of the higher market value at the balance sheet date compared to the end of December 2017. 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, February 23, 2018 
 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

                                                           
3 USONA is the foundation in charge with the construction of the new hospital in Curaçao. 


