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AANKONDIGING 

 
Bij exploit van de 28ste oktober 2014, waarvan een 

afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie op Sint 

Maarten, heb ik, Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het 
Gerecht op Sint Maarten, ten verzoeke van DALANEY 
NOREEN KERTZIOUS, wonende op Sint Maarten, aa: 
LESLIE ALPHONSO BODDIE  wonende te Tabernacle, St. 
Kitts, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats op Sint 
Maarten,  

BETEKEND 

de grosse van een in executoriale vorm uitgegeven 
beschikking d.d. 15 september 2014, door de E.A. 
Heer Rechter in het G.E.A. van Sint Maarten, waarbij 
tussen partijen op 3 mei 1999 te Guyana in algehele 
gemeenschap van goederen met elkander gehuwd, de 

echtscheiding uitgesproken, met bevel om aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Bij exploit van de 28ste oktober 2014, waarvan  

een afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie  

op Sint Maarten, heb ik Ervin A. Arrindell,  
deurwaarder bij het Gerecht van Sint Maarten, ten 
verzoeke van HUMPHREY RICHARD COURTENAY  
& GLORIA FILOMENA COURTENAY, gedomicilieerd  
op Sint Maarten aan de Union Road # 120-C, ten  
kantore van dhr. E.I. Maduro, aan: de overige 
gezamenlijke erfgenamen van wijlen: PHILIP 

NATHANIEL RICHARDSON & MURIEL AGATHA 
HANCOCK zonder bekende woon- en/of verblijfplaats  
op Sint Maarten,  

BETEKEND 
de grosse van een vonnis door de E.A. Heer Rechter 

 in het G.E.A. te Sint Maarten, welk vonnis ter 
 terechtzitting van het Gerecht voormeld de 9de 

september 2014, in het openbaar is uitgesproken,  
met bevel om aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/National-Gazette.aspx
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AANKONDIGING 

 
Bij exploit van de 27ste oktober 2014, waarvan een 

afschrift is overgegeven aan de Officier van Justitie op Sint 
Maarten, heb ik, Ervin A. Arrindell, ten verzoeke van 
ST.MAARTEN SHIPYARD N.V., gevestigd op Sint 
Maarten, aan: DENNIS WHEELER, zonder bekende woon- 
en/of verblijfplaats op Sint Maarten,  

BETEKEND 
een verzoekschrift met daarop de door Z.E.A. Heer Rechter 

in het G.E.A. van Sint Maarten gestelde beschikking van 23 
oktober 2014, alsmede een opgemaakt proces-verbaal van 
de 24ste oktober 2014, houdende CONSERVATOIR BESLAG, 

als in voormeld exploit omschreven. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell   

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploit van 9e Oktober 2014 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 , is ten 
verzoeke van de rechtspersoon DELAPO INVESTMENT 

ENTERPRISES LTD, gevestigd in Tortola (BVI), die voor 
deze zaak tot uiteinde der  executie domicilie kiest ten 
kantore van Lexwell Advocaten en gemachtigde de 

advocaat Mr. Jaroen Veen, aan ROBERT SHARP, 
RICHARD KARDOVICH,ERVEN VAN WIJLEN MELVIN 
BARRY NESSEL, SUITE 219 RENTAL CO, D&J  
PEOPLES CENTENNIAL HOUSE INC, JOHN MILAN EN 
MBS INVESTMENT, allen zonder bekende woon-of 
verblijfplaats In Sint Maarten 

BETEKEND 

de grosse van een vonnis van het Gerecht in eerste  
aanleg, van St. Maarten, d.d. 23 September 2014 /AR 
2013/37 met bevel om binnen 2 dagen aan de Inhoud 

daarvan te voldoen      
 
De deurwaarder, 

Mark John Rabess 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploit van 9e Oktober 2014 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 , is ten verzoeke van  
de rechtspersoon DELAPO INVESTMENT  
ENTERPRISES LTD, gevestigd in Tortola (BVI), die  
voor deze zaak tot uiteinde der  executie domicilie  

kiest ten kantore van Lexwell Advocaten en  
gemachtigde de advocaat Mr. Jaroen Veen, aan  
ROBERT SHARP,ERVEN VAN  WIJLEN MELVIN  

BARRY EN JAY JAY LTD, allen zonder bekende  
woon-of verblijfplaats in Sint Maarten 

BETEKEND 
de grosse van een vonnis van het Gerecht in eerste  

aanleg, van St. Maarten, dd. 23 September 2014  
/AR 2013/38 met bevel om binnen 2 dagen aan de  
Inhoud daarvan te voldoen                                                               
 
De deurwaarder, 
Mark John Rabess 

 
 

AANKONDIGING 
 

Bij besluit genomen in de buitengewone vergadering  
van aandeelhouders van Secret Gardens N.V. op 12 
December 2013 is met algemene stemmen tot  

opheffing van de vennootschap besloten. 
 
Als vereffenaar is aangewezen: 
Mr. Alexander P. Davis 
P/A Airport road 41 
Sint Maarten 
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OPENBARE OPROEPING 
 
Bij vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba (hierna: het Hof) van 29 augustus 
2014, is de openbare oproeping gelast van de heer Carlo 
Pinto, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Sint 
Maarten, voor de indiening van schriftelijk pleidooi in het 
hoger beroep van Downtown Ltd. tegen het vonnis  
van het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten van 26 

maart 2013, zaaknummer  AR 54/2012. Het Hof heeft voor 
het schriftelijk pleidooi de volgende dag bepaald: 
vrijdag 13 maart 2015 om 08.30 uur in de “Courthouse” 

in Sint Maarten, Frontstreet 58, Philipsburg. Hierbij geef ik 
de heer Carlo Pinto kennis van bovenvermelde dag en roep 
hem op aldaar zijn schriftelijk pleidooi in te dienen. 
 

Curaçao, 29 oktober 2014, 
de Griffier van het Hof. 

 
 

 
 

 
 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot d.d. 6e november 2014, afschrift  

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op St. 
Maarten, heb ik, Solange M. APON, deurwaarder  
op St. Maarten, alhier.  

OPGEROEPEN  
Carmen Blondell Arrindell, zonder bekende adres  
op St. Maarten, om op vrijdag, 14 november 2014  
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  
de erfenamen van wijlen Louis Wilfred Adrian 

Richardson; Sandra Richardson, Ivan Richardson, 
Elva Richardson, Albert Richardson & Sergio  
Richardson, gedomicilieerd ten kantore van dhr.  
Edwin Maduro, gevestigd op St. Maarten, alhier, te 

antwoorden. (KG 147/14) 
 
De deurwaarder,  
S.M. Apon 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GOVERNMENT OF SINT MAARTEN 
    1.80% LOAN 2014 DUE 2044 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
            Amount  NAf. 30.700.000  
  

 Interest 1.80% p.a., semi-annual payments commencing on 

 May 21, 2015 
 
 Redemption Equal yearly amounts which will be due on November 21st of  
   each year, starting November 21, 2015 and the final  
  redemption on November 21, 2044   
 

Subscription until Friday, November 14, 2014 10:00 o'clock 
 through local foreign exchange banks 
 
            Payment November 21, 2014 
 
 
            Terms of the loan www.centralbank.cw/government-loans  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centralbank.cw/government-loans
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Condensed Balance Sheet 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
During the month of September 2014, the Bank continued its monetary policy aimed at a tightening of the surplus in the 
money market by auctioning more Certificates of Deposit (CDs). As a consequence, the amount of the outstanding CDs rose 
by NAf.25.0 million. By contrast, the percentage of the reserve requirement remained unchanged at 18.00%. Nevertheless, 
the amount of required reserves decreased by NAf.18.5 million due to the lower base amount1 upon which it is calculated. 
Base money2  increased (NAf.61.9 million) due to increases in the current account balances of the commercial banks 
(NAf.51.9 million) and the currency in circulation (NAf.10.0 million). The growth in the current account balances of the 
commercial banks can be ascribed to, among other things, transfers by commercial banks in Bonaire, the net sale of foreign 
exchange to the Bank, and the drop in the required reserves.  Furthermore, transfers from USONA3 and the government 
pension fund of Curaçao (APC) from their accounts at the Bank towards their accounts at the commercial banks contributed 
to the increase in the current account balances. The transfers from USONA and APC also explain the drop in the item 
“Deposits of other residents” (NAf.8.3 million) on the liabilities side of the balance sheet. The increase in the current account 
balances of the commercial banks was partly offset by the  purchase of CDs. In addition, short-term credit extended to the 
commercial banks by the Bank was repaid. This repayment is expressed by the decline of NAf.18.2 million in the item 
“Claims on deposit money banks” on the assets side of the balance sheet. The item “Liabilities to nonresidents” declined by 
NAf.45.2 million due to the aforementioned transfers carried out by some of the banks in Bonaire towards the local 
commercial banks. In addition, the repayment of matured debt securities and interest payments4  by the Dutch State 
Treasury Agency (DSTA) towards the APC contributed also to the decline. The increase in the item “Official reserves” on the 
assets side of the balance sheet (NAf.41.7 million) is largely attributable to the net sale of foreign exchange by the 
commercial banks to the Bank. By contrast, the item “Gold” decreased by NAf.52.1 million as a result of a lower value at the  
balance sheet date compared to the end of August 2014. The decrease in the item “Capital & reserves”  
at the liabilities side of the balance sheet was related to the drop in the market value of gold. 
Finally, the item “Claims on other sectors” decreased by NAf.11.3 million due to the transfer  
of collected license fee to the governments of Curaçao and Sint Maarten. 
Willemstad, October 29, 2014 
 
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. 
3 USONA is the foundation that approves and funds development projects in Curaçao and Sint Maarten. 

4 The Dutch government took over all remaining outstanding debt of the entities of the former Netherlands Antilles. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 30-Sep-14 31-Aug-14 Liabilities 30-Sep-14 31-Aug-14

Claims on nonresidents 3,521.5 -10.4 Liabilities to nonresidents 478.6 -45.2

Gold 915.4 -52.1 Deposits of nonresidents in foreign currency 478.6 -45.2

Official reserves 2,431.1 41.7

Other 175.0 0.0

Domestic assets 482.2 -29.5 Domestic liabilities 2,688.8 58.2

Currency in circulation 402.4 10.0

Claims on the government 0.6 0.0 Government deposits 457.2 -2.2

Government paper in portfolio 0.6 0.0 Government of Curacao 187.3 1.7

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 74.5 -1.0

Other 0.0 0.0 Former Central Government 69.8 -2.9

Government agencies and institutions 125.7 0.0

Claims on deposit money banks 0.0 -18.2 Liabilities to deposit money banks 1,481.2 58.4

Current account balances 0.0 -18.2 Current account balances 317.1 51.9

Certificates of Deposit 65.0 25.0

Required reserves 1,099.2 -18.5

Claims on other sectors 481.7 -11.3 Liabilities to other sectors 347.9 -8.1

Other assets 481.7 -11.3 Deposits of other residents 251.3 -8.3

Other liabilities 96.6 0.2

Capital and reserves 836.4 -52.8

Total assets 4,003.7 -39.9 Total liabilities 4,003.7       -39.9

 September 2014
(millions of NAf.)
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Overzicht wetgeving 2014 

 
  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 2014, no. 69  Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 6e november 

2014 tot wijziging van de bijlage 
behorend bij het Landsbesluit 
medisch tarief sociale verzekeringen 
in verband met de indexering van 
de tarieven voor paramedici en het 
vaststellen van een tarief voor 

verrichtingen door de Stichting 
Zorgverlening Het Wit Gele Kruis 
Sint Maarten 

6 november 2014 19 december 2014 

AB 2014, no. 68 Landsverordening van de 28ste 
oktober 2014 tot wijziging van de 
Landsverordening begroting 2014 in 

verband met de financiering van 
enkele veranderde beleidsdoelen 

28 oktober 2014 10 december 2014 

 
 
2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

Datum  

inwerkingtreding 

- - - - 

  

  
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

- - - 


