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LIQUIDATIE 
 

FLORENTALS HOLDING B.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 2011 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. 

 

ECHTSCHEIDING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

 
Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint 
Maarten, van 13 februari 2012, is de echtscheiding  

uitgesproken tussen GLENDA MARIA MUSSEN, 
wonende op Sint Maarten en LEROY RICARDO 
CAMPBELL, zonder bekende woon of verblijfplaats 
hier te lande, partijen met elkander gehuwd op 23 
december 2003 te Jamaica.  

 

De aspirant deurwaarder,   
Mark J. Rabess 
 

 

ECHTSCHEIDING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
 
Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint 
Maarten, van 13 februari 2012,  is de echtscheiding 

uitgesproken tussen NATALIE FLANDERS, wonende op 
Sint Maarten en ROBERTO TAVARES, zonder bekende 
woon of verblijfplaats hier te lande, partijen met elkander 
gehuwd op 23 april 1998 in de Dominicaanse Republiek.  

 
De aspirant deurwaarder,   

Mark J. Rabess  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

 

Bij exploot van 12 maart 2012 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 La SNC “Batermat” gedomicilieerd 
ten kantore van de advocaat mr. R. M. Stomp op St. 
Maarten, aan Philippe Clicheroux, zonder bekende woon-of 

verblijfplaats hier te lande, 
BETEKEND: 

de grosse van een vonnis van het gerecht in eerste aanleg 
van Sint Maarten, d.d. 7 februari 2012 met bevel om binnen 
2 dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.  
 

De deurwaarder,  
Karl Rudolf Arndell  
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Nevenfuncties van de leden van het College financieel toezicht 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 4 van de Rijkswet van 7 juli 2010, houdende regels voor het financieel 

toezicht op de landen Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten) maakt het 

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten hierbij de nevenfuncties van de leden van het College 

openbaar: 

 

Nevenfuncties de heer Age Bakker: 

- Hoogleraar Monetaire en Bancaire vraagstukken Vrije Universiteit Amsterdam 

- Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Waterschapsbank N.V. 

 

Nevenfuncties mevrouw Margo Vliegenthart: 

- Lid Raad van Commissarissen PGGM 

- Lid Raad van Commissarissen DSM- Nederland B.V. 

- Voorzitter Raad van Toezicht waarborgfonds kinderopvang 

- Lid Raad van Advies sociale verzekeringsbank 

- Lid Raad van Toezicht Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht 

- Lid Raad van Toezicht Topsport Community 

- Voorzitter stuurgroep sectorplan sportonderzoek 

 

Nevenfuncties de heer Alberto Romero: 

- Financieel-economisch directeur Bank van de Nederlandse Antillen 

- Voorzitter Financial Institute 

- Lid examencommissie voor het Havo en VWO-onderwijs op Curaçao 

- Penningmeester Raad van toezicht Sint Elisabeth Hospitaal 

- Secretaris Stichting Roefstra de Gorter 

 

Nevenfuncties de heer Richard Gibson: 

- Voorzitter Raad van Bestuur Nationale Investerings Bank 

- Bestuurslid Ennia Caribe N.V. 

- Bestuurslid Banco di Caribe N.V.  

- Ultimate Benificial Owner Townsgate Road N.V. (handelsnaam: Burger King)  

- Ultimate Benificial Owner Today Management N.V. 

- Lid Voortgangscommissie Sint Maarten 
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
 
 
During the month of February 2012, the Bank did not actively deploy its monetary policy instruments to influence the 
domestic money market. Given the high excess liquidity in the domestic money market, the increase in the reserve 

requirement percentage has been ineffective in constraining private sector credit growth. Hence, the percentage of the 
reserve requirement remained unchanged at 10.75% and the Bank requested all commercial banks to freeze private 
credit extension for a period of six months. Through this tightening of monetary policy, the Bank aims at reversing the 
rising deficit on the current account and the declining trend in foreign exchange reserves. However, the outstanding 
amount of required reserves declined because of a drop in the domestic liabilities of the banks. The other monetary policy 
instrument, the auctioning of Certificates of Deposit (CDs), was not actively deployed. During the biweekly auctions, the 
Bank aimed only at the refinancing of maturing CDs. The amount of outstanding CDs, therefore, remained the same. 

  
Base money1 rose by NAf.17.3 million in February 2012. This increase was due to a rise of NAf.13.4 million in the current 
account balances of the commercial banks and an increase of NAf.3.9 million in the value of currency in circulation. The 

increase in the current account balances of the commercial banks was, among other things, the result of the decrease in 
the required reserves. 
 
The item “Other assets” increased by NAf.100.0 million due to the purchase of bonds issued by St. Maarten Harbour 

Finance N.V. by the Bank. The Bank will resell these securities in the secondary market to investors.  
 
The net position of the governments with the Bank improved by NAf.8.6 million. This improvement was primarily the 
result of an increase in the deposits of the government of Curaçao. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 The sum of currency circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 29-Feb-12 31-Jan-12 Liabilities 29-Feb-12 31-Jan-12

Claims on nonresidents 3,685.8 -59.6 Liabilities to nonresidents 768.0 -10.1

Gold 1,331.9 19.6 Deposits of nonresidents in foreign currency 768.0 -10.1

Official reserves 2,140.6 -79.1

Securities and loans 213.3 -0.1

Domestic assets 485.4 111.4 Domestic liabilities 2,178.8 42.9

Currency in circulation 373.4 3.9

Claims on the government 0.2 0.0 Government deposits 355.0 8.1

Government paper in portfolio 0.2 0.0 Government of Curacao 260.9 11.2

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 0.1 0.0

Other 0.0 0.0 Former Central Government 94.0 -2.7

Government agencies and institutions 0.1 -0.4

Claims on deposit money banks 12.3 11.5 Liabilities to deposit money banks 1,111.8 -0.2

Current account balances 12.3 11.5 Current account balances 411.7 13.4

Certificates of Deposit 30.3 0.0

Required reserves 669.8 -13.6

Claims on other sectors 473.0 100.0 Liabilities to other sectors 338.6 31.1

Other assets 473.0 100.0 Deposits of other residents 249.1 36.6

Other liabilities 89.5 -5.5

Capital and reserves 1,224.4 19.0

Total assets 4,171.3 51.9 Total liabilities 4,171.3         51.9

 February 2012
(millions of NAf.)
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The item “Liabilities to nonresidents” contracted by NAf.10.1 million. This was due to a transfer in US dollars by First 
Curaçao International Bank N.V., which is under the emergency measure of the Bank. By contrast, the item “Liabilities to 

other sectors” increased by NAf.31.1 million as a result of a transfer of funds by the Dutch Ministry of Internal Affairs and 

Kingdom Relations (BZK) towards the account of USONA2 at the Bank. 
 
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.79.1 million, due mainly to the 
purchase of securities issued by St. Maarten Harbor Finance N.V. as the deposit was made towards an account with a US 
bank. The transfer by the Dutch ministry of BZK towards USONA mitigated the decline in “Official reserves”.  
 

Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet rose by NAf.19.6 million as a result of the higher market 
value at the balance sheet date, compared to the end of January 2012. The increase in the item “Capital and reserves” on 
the liabilities side of the balance sheet is related to the revaluation of the gold stock.  
 
 
Willemstad, March 18, 2012 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
2 USONA is the foundation that approves and funds development projects on the Dutch Caribbean islands. 

 


