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ECHTSCHEIDING 
 

Op verzoek van Jacuelin Piere wonende op St Maarten, 

is bij een vonnis gewezen op, 15 september 2014, door 
de E.A. Heer Rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg van 

Sint Maarten, is uitgesproken de echtscheiding tussen de 
verzoeker en Therese Baptiste; wonende in de USA. 
 
 

ECHTSCHEIDING 

 
Op verzoek van Augusto Priest wonende op Sint 
Maarten, is bij een vonnis gewezen op, 19 januari 2015, 
door de E.A. Heer Rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Sint Maarten, is uitgesproken de echtscheiding tussen 
de verzoeker en Sheryl Ann Coram; wonende in Florida, 
USA  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
OPROEPING IN OPENBAAR 

 
Per exploot van ondergetekende, Roberto R Patrick, 
gerechts-deurwaarder op St Maarten;  Involge Bevel,  
d.d. 29 januari 2015, van E.A. heer Rechter bij het  

Gerecht in Eerste Aanleg van St Maarten;  op verzoek  
van Jeanne Shepperd ih. wettelijk  
vertegenwoordiger van de minderjarige  
Jeaniue- Ann Herbert, wonende op Sint Maarten, 
domicilie kiezende aan de Long wall rd 8 ten kantore  
van de advocaat mr. C Marica:  

OPGEROEPEN 

1. Rod Burnett; 2. Gregg Livingston Lloyd;  
3. Danuta Casilda Herbert; en 4.Venecia Iola  
Herbert; zonder bekend woon-of verblijfplaats;  
Om, zoals door de Rechter voornoemd, bij  
bovengemelde bevel is bepaald, 5 mei 2015,  
des te 08:0 uur ter terechtzitting van het Gerecht 

voormeld ten Raadhuize te verschijnen. 
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari, 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 KELLY, 
CORNELIUS DELANO DBA KELLY'S CONSTRUCTION 
voorheen wonende te MANILLA DRIVE # 10, DUTCH 

QUARTER, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  12 februari 2015, 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  
 
 

OPROEPING 
 

Bij exploot d.d. 19 februari 2015, afschrift waarvan is 
gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, 
Solange M. Apon, deurwaarder op St. Maarten, alhier, 

OPGEROEPEN 

Valentine Sylvester Fairclough, zonder bekende adres 
op, om op maandag, 9 maart 2015 te 10:00 uur 
voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op 

St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, 
om op de vordering van Faitlyn Jadine Jackson, 
gedomicilieerd ten kantore van mrs. Shaira Bommel & 
Dagmar Daal, gevestigd op St. Maarten, alhier, te 
antwoorden. (EJ 18/15) 
 
De deurwaarder S.M. Apon 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

BEKENDMAKING OMZETTING 
 

Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 2:300, 

2:303 en 2:5 van het Burgerlijk Wetboek, maakt  
mr. F.E.E. Tjon Ajong notaris ter standplaats  
Sint Maarten, hierbij bekend dat in een akte op  
13 februari 2015 voor haar verleden, de vennootschap 
ISLE DE SOL DEVELOPMENT & PLANNING N.V.,  
opgericht naar het recht van de Staat van Delaware, 
Verenigde Staten van Amerika, zich heeft omgezet in  

een naamloze vennootschap naar Sint Maarten recht 
genaamd:  ISLE DE SOL DEVELOPMENT &  
PLANNING N.V., gevestigd te Sint Maarten, en  

gelijktijdig haar statuten heeft gewijzigd, zulks met  
ingang van 13 februari 2015. 
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Condensed Balance Sheet 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
During the month of January 2015, the Bank continued to direct its monetary policy at a tightening of the surplus in 

the money market by auctioning more certificates of deposit (CDs). As a result, the outstanding amount of CDs rose 
by NAf.20.1 million. The percentage of the reserve requirement remained unchanged at 18.00%. Nevertheless, the 
amount of required reserves increased by NAf.9.7 million due to the higher base amount1 upon which it is calculated. 
Base money2 decreased by NAf.36.7 million in January 2015, reflecting a decrease in the current account balances of 

the commercial banks (NAf.24.8 million) and a decline in currency in circulation (NAf.11.9 million). The latter is 
characteristic for January, when the public’s demand decreases compared to the December holidays. The decrease in 
the current account balances of the commercial banks was caused primarily by the purchase of CDs and the increase 

in the required reserves at the Bank, mitigated by transfers by commercial banks in Bonaire and the net sale of 
foreign exchange to the Bank. Furthermore, part of the short-term credit that was extended to the commercial banks 
by the Bank was repaid. This repayment explains the decline by NAf.47.4 million in the item “Claims on deposit money 
banks” on the assets side of the balance sheet. 
The item “Government deposits” increased by NAf.211.1 million due largely to the deposit of the proceeds of debt 
securities issued by the government of Curaçao in January 2015 on behalf of the construction of a new hospital. 
Because of the standing subscription, these debt securities were purchased by the Dutch State, largely explaining also 

the increase by NAf.241.7 million in the item “Official reserves”.    
Furthermore, the item “Liabilities to nonresidents” decreased by NAf.18.3 million, due largely to transactions carried 
out by some banks in Bonaire towards the local commercial banks.  
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.45.9 million as a result of a higher 

value at the balance sheet date, compared to the end of the December 2014. 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 19, 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. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-Jan-15 31-Dec-14 Liabilities 31-Jan-15 31-Dec-14

Claims on nonresidents 3,807.2 287.6 Liabilities to nonresidents 454.5 -18.3

Gold 948.4 45.9 Deposits of nonresidents in foreign currency 454.5 -18.3

Official reserves 2,684.8 241.7

Other 174.1 0.0

Domestic assets 535.8 -49.9 Domestic liabilities 3,014.0 206.2

Currency in circulation 423.9 -11.9

Claims on the government 0.6 0.0 Government deposits 634.7 211.1

Government paper in portfolio 0.6 0.0 Government of Curacao 378.9 217.4

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 61.0 -2.2

Other 0.0 0.0 Former Central Government 69.1 -4.1

Government agencies and institutions 125.7 0.0

Claims on deposit money banks 40.2 -47.4 Liabilities to deposit money banks 1,592.9 5.0

Current account balances 40.2 -47.4 Current account balances 363.6 -24.8

Certificates of Deposit 110.2 20.1

Required reserves 1,119.1 9.7

Claims on other sectors 495.0 -2.5 Liabilities to other sectors 362.6 1.9

Other assets 495.0 -2.5 Deposits of other residents 266.4 2.6

Other liabilities 96.2 -0.6

Capital and reserves 874.4 49.7

Total assets 4,343.0 237.6 Total liabilities 4,343.0       237.6

 January 2015
(millions of NAf.)
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE 16de FEBRUARI 2015 
 

MINISTER VANONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD EN SPORT 
 

 
                                                                                                                                                          NR.: 2015/128                                                                                           
                                                                                  

                                         
                           
 
    In overweging genomen hebbende: 
- dat het wenselijk is om, ter bevordering van een efficiënte bedrijfsvoering, de aan de Minister gemandateerde 

bevoegdheid bij Mandaatbesluit overwerk 2014 te mandateren aan de Secretaris Generaal van het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport. 
 
    Gelet op: 
- Mandaatbesluit overwerk 2014. 

 
 

 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 
 
 1. Aan de Secretaris Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport mandaat te verlenen 
om namens de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport de per Mandaatbesluit overwerk 2014 

gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen, met dien verstande dat indien sprake is van de uitoefening van die 
bevoegdheden jegens zichzelf, de besluitvorming en ondertekening plaatsvindt door de mandaatgever. 
 

 2. De Secretaris Generaal rapporteert éénmaal per 6 maanden aan de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd 
en Sport over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden. 

 

   Artikel 2 
   Verlening van verder ondermandaat is niet toegestaan. 
 
   Artikel 3 
   Bij afwezigheid of verhindering van de Secretaris Generaal wordt diens ondermandaat volledig uitgeoefend door de 
   functionaris die daartoe door de Minister Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport is aangewezen als plaatsvervangend 
   Secretaris Generaal.   

 
   Artikel 4 
   Elk in ondermandaat genomen besluit dient als volgt te worden ondertekend: 

 
   ‘DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN  
    Voor deze,  
    [de functie van de ondergemandateerde],  

    [naam ondergemandateerde]’ 
 
    Artikel 5 
    Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dag van dagtekening. 
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    Artikel 6 
     1. De ondergemandateerde houdt een besluitenlijst bij van de in mandaat genomen besluiten. 
 2. De ondermandaatgever dient aan de mandaatgever en in ieder geval éénmaal per 6 maanden   

       verantwoording af te leggen over de uitvoering van de krachtens ondermandaat genomen   
       besluiten. 
 
   Artikel 7 
   Deze beschikking wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit overwerk 2014 Ministerie van Onderwijs, Cultuur,  
   Jeugd en Sport en blijft van kracht bij wijzigingsbesluiten ten aanzien van het Mandaatbesluit overwerk 2014.  
 

   Deze beschikking zal in het Afkondigingsblad worden geplaatst. 
 

               

 

  
 Philipsburg, zestiende februari 2015 
 De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 
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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 

AB 2015, no. 1 Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, van de 29ste januari 
2015 tot wijziging van de 
samenstelling en het presentiegeld 
van de commissie van deskundigen, 
bedoeld in artikel 5, zesde lid, van 
de Landsverordening ruimtelijke 

ontwikkelingsplanning 

29 januari 2015 13 maart 2015 

AB 2015, no. 2 Landsverordening begroting 2015 2 februari 2015 17 maart 2015 
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In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

- - - - 
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Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

- - - 

 


