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AANKONDIGING 
 

Bij exploot d.d. 17 september 2015, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie op St. 

Maarten, heb ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. 

Maarten, alhier, ten verzoeke van Dawn Beach 

Estate Lots Foundation, gevestigd op St. Maarten, 

gedomicilieerd ten kantore van de gemachtigde, mr. 

Luciano Dundas aan Jeannie Arnell, zonder bekend 

adres op St. Maarten, BETEKEND een grosse van een 

VONNIS (AR 189/2010) van het Gerecht in Eerste 

Aanleg, zittingsplaats St. Maarten, van 22 maart 2011, 

met het bevel om binnen twee (2) dagen na 

betekening van gemeld vonnis aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder S.M. APON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploot d.d. 21 september 2015, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie 
op Saba, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten 
verzoeke van Carmen Simmons en de 
gezamelijke erven van wijlen Osmar Ralph 
Simmons, gevestigd op Saba, gedomicilieerd 

ten kantore van de gemachtigde, mr. Reynolds 

A. Groeneveld aan de gezamelijke erven van 
wijlen Susan Simmons, Ann Simmons, 
Meres L. Simmons, Edward James 
Simmons, zonder bekend adres op Saba, 
BETEKEND een grosse van een VONNIS (AR 
06/2014) van het Gerecht in Eerste Aanleg, 
zittingsplaats Saba, van 18 mei 2015, met het 

bevel om binnen twee (2) dagen na betekening 
van gemeld vonnis aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder S.M. APON 
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AANKONDIGING 

 

Bij exploot d.d. 21 september 2015, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie op 

Saba, heb ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. 

Maarten, alhier, ten verzoeke van Carmen Simmons 

en de gezamelijke erven van wijlen Osmar Ralph 

Simmons, gevestigd op Saba, gedomicilieerd ten 

kantore van de gemachtigde, mr. Reynolds A. 

Groeneveld aan Margaret Germen Nicholson-

Nisbeth en de gezamelijke erven van wijlen 

Maxilmilliaan Willem Nicholson, zonder bekend 

adres op Saba, BETEKEND een grosse van een VONNIS  

(AR 06/2014) van het Gerecht in Eerste Aanleg, 

zittingsplaats Saba, van 18 mei 2015, met het bevel 

om binnen twee (2) dagen na betekening van gemeld 

vonnis aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder S.M. APON 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Bij exploot d.d. 17 september 2015, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie op 

St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten verzoeke 

van Dawn Beach Estate Lots Foundation, 

gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd ten 

kantore van de gemachtigde, mr. Luciano Dundas 

aan Jocelyne Arnell, zonder bekend adres op St. 

Maarten, BETEKEND een grosse van een VONNIS 

(AR 189/2010) van het Gerecht in Eerste Aanleg, 

zittingsplaats St. Maarten, van 22 maart 2011, 

met het bevel om binnen twee (2) dagen na 

betekening van gemeld vonnis aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder S.M. APON 

 

 

 
THE BULLET N.V. 

 
In liquidatie, statutair gevestigd te Sint Maarten 

 

Bij besluit van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten per  
11 augustus 2015 de vennootschap te ontbinden. De 

vennootschap heeft wegens gebrek aan baten 
gelijktijdig met de ontbinding opgehouden te bestaan. 
De vereffenaar heeft bij zijn aantreden geen activa, 
noch schulden aangetroffen. 
 
De vereffenaar  
 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: 
Rachaline Sjadira Fabiola Gaari 
Suckergarden Drive 20 
Sint Maarten 

 
AANKONDIGING 

 
Bij exploot d.d. 21 september 2015, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie 
op Saba, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten 
verzoeke van Kenneth Johnson & Roland 
Levenstone, gevestigd op Saba, 
gedomicilieerd ten kantore van de 
gemachtigde, mr. Jelmer Snow aan Leonard 

Ambrose Hassell, zonder bekend adres op 
Saba, BETEKEND een grosse van een VONNIS  
(AR 06/2013) van het Gerecht in Eerste 
Aanleg, zittingsplaats Saba, van 16 juni 2015, 
met het bevel om binnen twee (2) dagen na 
betekening van gemeld vonnis aan de inhoud 
daarvan te voldoen.  

 

De deurwaarder S.M. APON 
 
 
 

                   AANKONDIGING 

 
Bij exploot d.d. 25 september 2015, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten 
verzoeke van Vista del Mar Holdings Ltd., 
gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd ten 

kantore van de gemachtigde, mr. Mark 
Kortenoever & Fehmi Kutluer aan Michele 
Oare, zonder bekend adres op St. Maarten, 
BETEKEND een grosse van een VONNIS (KG 

56/2015) van het Gerecht in Eerste Aanleg, 
zittingsplaats St. Maarten, van 22 mei 2015, 
met het bevel om binnen twee (2) dagen na 

betekening van gemeld vonnis aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder S.M. APON 
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Condensed Balance Sheet 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

During the month of August 2015, the Bank continued to direct its monetary policy at tightening the surplus in the money 
market by auctioning a higher amount of certificates of deposit (CDs). As a consequence, the outstanding amount of CDs rose 
by NAf.20.1 million. Furthermore, despite the fact that the reserve requirement remained unchanged at 18.00%, the amount of 
required reserves increased by NAf.10.2 million due to the higher base amount1 upon which it is calculated.  

 
Base money2 increased by NAf.101.9 million in August 2015 due to an increase in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.104.2 million) and a drop in currency in circulation (NAf.2.3 million). The growth in the current account 
balances of the commercial banks was caused primarily by the net sale of foreign exchange to the Bank which also explains the 
increase in the item “Official reserves” (NAf.122.5 million) at the assets side of the balance sheet. The increase in the current 
account balances was mitigated by the higher outstanding amounts of CDs and required reserves. In addition, the Bank provided 
short-term liquidity to some commercial banks during the month of August, reflected by an increase in the item “Claims on 
deposit money banks” by NAf.5.4 million. 
 
The net position of the government with the Bank improved by NAf.2.9 million due to an increase in the deposits of the 
government of Curaçao. This increase was driven by the transfer of collected dividend tax by the Netherlands related to the 
former tax arrangement for the Kingdom (BRK) mitigated by a transfer of the government of Curaçao from its account at the 
Bank towards its account at a commercial bank. 
 
The item “Liabilities to nonresidents” decreased by NAf.8.5 million due primarily to transfers by the Bank of part of the frozen 
deposits of a bank placed under the emergency measure to their account holders. 
 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.27.6 million as a result of a higher market 
value at the balance sheet date compared to the end of July 2015. 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 25, 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-Aug-15 31-Jul-15 Liabilities 31-Aug-15 31-Jul-15

Claims on nonresidents 3,546.4 150.1 Liabilities to nonresidents 416.7 -8.5

Gold 854.1 27.6 Deposits of nonresidents in foreign currency 416.7 -8.5

Official reserves 2,644.7 122.5

Other 47.6 0.0

Domestic assets 566.2 8.7 Domestic liabilities 2,913.5 138.8

Currency in circulation 417.9 -2.3

Claims on the government 0.1 -0.1 Government deposits 502.7 2.9

Government paper in portfolio 0.1 -0.1 Government of Curacao 398.1 3.7

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 38.8 -0.8

Other 0.0 0.0 Former Central Government 65.3 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 68.3 5.4 Liabilities to deposit money banks 1,734.5 134.5

Current account balances 68.3 5.4 Current account balances 450.5 104.2

Certificates of Deposit 150.0 20.1

Required reserves 1,134.0 10.2

Claims on other sectors 497.8 3.4 Liabilities to other sectors 258.4 3.7

Other assets 497.8 3.4 Deposits of other residents 169.9 4.1

Other liabilities 88.5 -0.4

Capital and reserves 782.4 28.5

Total assets 4,112.5 158.8 Total liabilities 4,112.5       158.8

 August 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 

AB 2015, no. 21 Regeling van de Minister van Justitie 
van de 4de september 2015 tot 
intrekking van de Regeling 
elektronisch toezicht 

4 september 2015 17 oktober 2015 

AB 2015, no. 24 Landsverordening van de 28e 

september 2015 tot wijziging van 
enige landsverordeningen in 
verband met de invoering van de 
dag van de Constitutie, dan wel 
Constitution Day, als feestdag 

28 september 2015 3 oktober 2015 

 

 
2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

Datum  

inwerkingtreding 

AB 2015, no. 19 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van 17de augustus 
2015 tot wijziging van het 
Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, van 4 mei 2012 tot 
regeling van de inrichting en de 
organisatie van het secretariaat van 
de Sociaal-Economische Raad in 
verband met aanpassing van het 
formatieplan 

17 augustus 2015 29 september 2015 

AB 2015, no. 20 Onderlinge regeling als bedoeld in 
artikel 38, eerste lid, van het 
Statuut voor het Koninkrijk der 

Nederlanden regelende de 
samenwerking op het gebied van 
de implementatie van de 

Internationale Gezondheidsregeling 
tussen Nederland, Aruba, Curaçao 
en Sint Maarten 

11 juni 2015 26 september 2015 
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AB 2015, no. 22 Regeling van de Minister van 

Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie van 

de 18e augustus 2015 tot 

vaststelling van een gemiddelde 
prijs van het opnemen van de 
prijzen van de vastgestelde lijst 
van roerende goederen en 
bouwmaterialen in diverse zaken, 
wordt een gemiddelde prijs bepaald 

(Regeling 
administratievoorschriften om een 
gemiddelde prijs te bepalen) 

18 augustus 2015 30 september 2015 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

AB 2015, no. 18 Landsverordening Integriteitskamer 21 augustus 2015 


