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         Cupecoy Village Development N.V.  

In liquidatie, statutair gevestigd te St. Maarten 
 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 151 van het 

Wetboek van Koophandel van Sint Maarten heeft de 
vereffenaar haar rekening en verantwoording ter 
kennisneming van eenieder neergelegd ten kantore van  

het Handelsregister.  
 
De vereffenaar 
 

Cupecoy Village Real Estate N.V.  
In liquidatie, statutair gevestigd te St. Maarten 

 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 151 van het 
Wetboek van Koophandel van Sint Maarten heeft de 
vereffenaar haar rekening en verantwoording ter 
kennisneming van eenieder neergelegd ten kantore van  

het Handelsregister.  
 
De vereffenaar 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mededeling  

 
Het eerst volgende Landscourant zal op maandag 4  
mei a.s. gepubliceerd worden. De deadline voor het 

indienen van advertenties is vrijdag 24 april a.s.  
 
Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 

 
Notice 

 
The upcoming National Gazette will be published  

on Monday May 4 2015. The deadline for submitting  
ads is Friday April 24 2015.  
 
Department of Legal Affairs & Legislation 
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Z-ROCK N.V. 
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 

 

Bij besluit van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de 
vennootschap per 31 december 2014 te ontbinden. 
 
De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang en 
samenstelling van de bezittingen en schulden van de 
vennootschap is en heeft daarvan een balans opgemaakt, 

welke ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore 
van de vennootschap en het handelsregister gedurende 30 
dagen na deze publicatie. 
 

De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden 
voldoen, waarna het overschot aan de aandeelhouders zal 
worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten 

van de vennootschap. 
 
De Vereffenaar 
 
 

K & C BACKHOE & TRUCKING SERVICES N.V. 

In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 
 
Bij besluit van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de 
vennootschap per 31 maart 2010 te ontbinden. 

 
De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang en 

samenstelling van de bezittingen en schulden van de 
vennootschap is en heeft daarvan een balans opgemaakt, 
welke ter inzage ligt en voor alle belanghebbenden ten 
kantore van de vennootschap en het handelsregister 
gedurende 30 dagen na deze publicatie. 
 
De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden 

voldoen, waarna het overschot aan de aandeelhouders zal 
worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de 
statuten van de vennootschap. 
 
De Vereffenaar 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

DEPOT SLOTUITDELINGSLIJST 
 
In het faillissement  van de naamloze vennootschap 

CEES YZERMAN TRADING N.V., gevestigd te Sint 
Maarten, ligt de slotuitdelingslijst vanaf 20 april 2015 
gedurende 10 dagen ter inzage op de griffie van het 
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten, aan de 
Ruijterplein, Philipsburg, St. Maarten. 
 

 
 
Mr Richard F. Gibson, Jr, curator 
Gibson & Associates Law Offices 
C.A. Cannegieterstreet  #26, Soualiga Building 

Philipsburg, St. Maarten 
Telephone: 721 542 2291 
Telefax       : 721 542 4626 
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Condensed Balance Sheet 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
 
 

In the month of February 2015, the Bank continued to direct its monetary policy at tightening the surplus in the 
money market by auctioning more certificates of deposit (CDs). As a result, the outstanding amount of CDs 
rose by NAf.7.6 million. The percentage of the reserve requirement remained unchanged at 18.00%. 
Nevertheless, the amount of required reserves decreased by NAf.8.6 million due to the lower base amount1 
upon which it is calculated. Base money2 increased by NAf.57.1 million in February 2015, reflecting an increase 
in the current account balances of the commercial banks (NAf.68.6 million). This increase was due largely to 
transfers of funds from the commercial banks’ foreign accounts towards their accounts at the Bank. In addition, 
the Bank provided short-term liquidity to a commercial bank during February, reflected by a rise in the item 
“Claims on deposit money banks” by NAf.9.0 million. The increase in base money was mitigated by the decline 
in currency in circulation (NAf.11.5 million). The item “Liabilities to nonresidents” contracted by NAf.22.5 
million. This contraction was largely attributable to a transfer by the Bank of part of the frozen deposits of a 
bank placed under the emergency measure to their account holders.  
Furthermore, the net position of the government with the Bank increased by NAf.55.5 million due to a transfer 
of collected dividend tax by the Netherlands related to the former tax arrangement for the Kingdom (BRK). This 
transaction combined with the transfer of funds from the commercial banks’ foreign accounts led to an increase 
in the item “Official reserves” by NAf.71.8 million. The latter was, however, mitigated by the transfer of 
deposits of the bank placed under the emergency measure.  
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.34.8 million as a result of a 
lower market value at the balance sheet date compared to the end of the January 2015. The decrease in the 
item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the decline in the market 
value of gold. 

 
     Willemstad, April 10, 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 02/28/15 01/31/15 Liabilities 02/28/15 01/31/15

Claims on nonresidents 3,843.4 37.0 Liabilities to nonresidents 432.0 -22.5

Gold 913.5 -34.8 Deposits of nonresidents in foreign currency 432.0 -22.5

Official reserves 2,755.8 71.8

Other 174.1 0.0

Domestic assets 554.1 17.4 Domestic liabilities 3,125.6 111.7

Currency in circulation 412.4 -11.5

Claims on the government 0.7 0.0 Government deposits 691.3 55.5

Government paper in portfolio 0.7 0.0 Government of Curacao 440.0 60.0

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 57.1 -3.9

Other 0.0 0.0 Former Central Government 68.5 -0.5

Government agencies and institutions 125.7 0.0

Claims on deposit money banks 49.2 9.0 Liabilities to deposit money banks 1,660.5 67.6

Current account balances 49.2 9.0 Current account balances 432.2 68.6

Certificates of Deposit 117.8 7.6

Required reserves 1,110.5 -8.6

Claims on other sectors 504.2 8.3 Liabilities to other sectors 361.4 0.0

Other assets 504.2 8.3 Deposits of other residents 268.0 1.6

Other liabilities 93.4 -1.6

Capital and reserves 839.9 -34.8

Total assets 4,397.5 54.4 Total liabilities 4,397.5       54.4

 February 2015
(millions of NAf.)
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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 

- - - - 

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

Nummer 

Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 

 

- - - 

 


