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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ENARO N.V. voorheen
gevestigd
te
FRONTSTREET
#
24,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 maart 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
CAMBRIDGE
ST.
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te
YOGESH BUILDING , CUL DE SAC , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 maart 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JIN FENG JIU JIA N.V.
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 78, CUL
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.26
maart 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan EUGENIA JOSE DBA
EUGENIA PRODUCTION voorheen wonende
te SUNFLOWER ROAD # 5, SAUNDERS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
oktober 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PACHECO PICON
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 21
APT 2, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 februari 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BABOOLAL DEBORAH
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 68,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 19 februari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot dd. 9e april 2021, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op St.
Maarten, heb ik, Danica E.N. ZICHEM, aspirant
deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten
verzoeke van de stichting INDIGO BAY
MASTER FOUNDATION, gevestigd te Sint
Maarten, ten deze gedomicillieerd ten kantore
van Liance Law, kantoorhoudende te Curacao
en gemachtigd mr. P.A. van Dort, ten laste van
de
stichting
LGA
PRIVATE
FUND
FOUNDATION, gevestigd te Sint Maarten:
BETEKEND EXECUTORIAAL BESLAG OP
ONROEREND GOED dd. 8 april 2021.

Bij exploot dd. 9e april 2021, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op St.
Maarten, heb ik, Danica E.N. ZICHEM, aspirant
deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten
verzoeke van de stichting INDIGO BAY
MASTER FOUNDATION, gevestigd te Sint
Maarten, ten deze gedomicillieerd ten kantore
van Liance Law, kantoorhoudende te Curacao
en gemachtigd mr. P.A. van Dort, ten laste van
FRIVOL REALTY N.V., voorheen gevestigd te
Emmaplein, Fouress Building Suite 4D, Sint
Maarten,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats hier te lande. BETEKEND
EXECUTORIAAL BESLAG OP ONROEREND
GOED dd. 8 april 2021
.
De aspirant deurwaarder D.E.N. ZICHEM

De aspirant deurwaarder D.E.N. ZICHEM
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AANKONDIGING
Bij exploot van 31e maart 2021, 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,
ten verzoeke van DE HEER ELIAS KHOURY
wonende in Canada, die voor deze woonplaats
kiest ten kantore van mij deurwaarder aan de
A.Th. Illidge Road # 11, Sint Maarten alsmede
aan de Welfare Road # 68, office 211 te Sint
Maarten ten kantore van BERMAN|KEUNING, en
gemachtigd de advokaat mr. E.F. Keuning, ten
laste van: 1. DE HEER XAVIER CHRISTIAN
PAUL MOREL, wonende te Saint Martin, 2. DE
HEER JEAN-CHARLES MOREL, wonende te
Saint Martin en 3. DE VENNOOTSCHAP
ORACLE HOLDING & DEVELOPMENT N.V.
voorheen gevestigd aan de Union Road 133 Unit
F (Colebay) Sint Maarten, thans zonder bekende
vestigingsplaats hier te lande
BETEKEND: CONSERVATOIR BESLAG TOT
LEVERING
OP
AANDELEN
VAN
DE
NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
ORACLE
HOLDING
&
DEVELOPMENT
N.V.,
beschikking dd. 30e maart 2021.
De deurwaarder, Mark John Rabess

AANKONDIGING
Bij exploot dd. 8e april 2021, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op St.
Maarten,
heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten
verzoeken van SUTTONGATE HOLDINGS
LTD., gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd
ten kantore vande notaris mr. Marlene F. Mingo,
aan OURISTA N.V., zonder bekend adres op
St. Maarten, BETEKEND een brief van de notaris
kantoor M.F.Mingo, gevestigd op St. Maarten,
van 6e april 2021, opdat de geexploiteerde van
het een of ander niet onkundig blijven.
De deurwaarder S.M. APON

AANKONDIGING
Bij exploot dd. 8e april 2021, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op St.
Maarten,
heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten
verzoeken van SUTTONGATE HOLDINGS
LTD., gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd
ten kantore vande notaris mr. Marlene F. Mingo,
aan LANCOMN MANAGEMENT N.V., zonder
bekend adres op St. Maarten, BETEKEND een
brief van de notaris kantoor M.F.Mingo,
gevestigd op St. Maarten, van 6e april 2021,
opdat de geexploiteerde van het een of ander
niet onkundig blijven.
De deurwaarder S.M. APON

OPROEPING
Bij exploot dd. 30e maart 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Danica E.N. Zichem,
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier.
Opgeroepen:
DAVID
JACKSON,
zonder
bekende woonplaats op Sint Maarten, om op
vrijdag, 18e juni 2021 te 08:30 uur
voormiddags ter zitting van het Gerecht in
Eerste Aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te
Philipsburg te verschijnen, om op de vordering
van CS Enterprises, Wendy en Frank
FERAIOLLO, Teheresa and Patrick LA
SCALA, Inner Sound International Ltd.,
Derya O. Yavalar, BSCT LLC, RJK Ltd.,
Endless Views Properties Ltd., Trade Winds
Mansion Ltd., Cornelis MERX, Anju SNOWBAHARANI en Jelmer SNOW allen wonende
te Sint Maarten en gedomicilieerd ten kantore
van mr. J.G. Snow, alhier alhier, te antwoorden.
(KG 76/21 – SXM 202100378)
De aspirant deurwaarder D.E.N. ZICHEM
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OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 30e maart 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Danica E.N. Zichem,
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier.
Opgeroepen:
PATRICK
STIRN,
zonder
bekende woonplaats op Sint Maarten, om op
vrijdag, 18e juni 2021 te 08:30 uur
voormiddags ter zitting van het Gerecht in
Eerste Aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te
Philipsburg te verschijnen, om op de vordering
van CS Enterprises, Wendy en Frank
FERAIOLLO, Teheresa and Patrick LA
SCALA, Inner Sound International Ltd.,
Derya O. Yavalar, BSCT LLC, RJK Ltd.,
Endless Views Properties Ltd., Trade Winds
Mansion Ltd., Cornelis MERX, Anju SNOWBAHARANI en Jelmer SNOW allen wonende
te Sint Maarten en gedomicilieerd ten kantore
van mr. J.G. Snow, alhier alhier, te antwoorden.
(KG 76/21 – SXM 202100378)

Bij exploot dd. 30e maart 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Danica E.N. Zichem,
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier.
Opgeroepen:
GEORGES
REVOL,
zonder
bekende woonplaats op Sint Maarten, om op
vrijdag, 18e juni 2021 te 08:30 uur
voormiddags ter zitting van het Gerecht in
Eerste Aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te
Philipsburg te verschijnen, om op de vordering
van CS Enterprises, Wendy en Frank
FERAIOLLO, Teheresa and Patrick LA
SCALA, Inner Sound International Ltd.,
Derya O. Yavalar, BSCT LLC, RJK Ltd.,
Endless Views Properties Ltd., Trade Winds
Mansion Ltd., Cornelis MERX, Anju SNOWBAHARANI en Jelmer SNOW allen wonende
te Sint Maarten en gedomicilieerd ten kantore
van mr. J.G. Snow, alhier alhier, te antwoorden.
(KG 76/21 – SXM 202100378)

De aspirant deurwaarder D.E.N. ZICHEM

De aspirant deurwaarder D.E.N. ZICHEM

OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 30e maart 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Danica E.N. Zichem,
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier.
Opgeroepen: MONIKA DOBO, zonder bekende
woonplaats op Sint Maarten, om op vrijdag, 18e
juni 2021 te 08:30 uur voormiddags ter zitting
van het Gerecht in Eerste Aanleg op St.
Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te
verschijnen, om op de vordering van CS
Enterprises, Wendy en Frank FERAIOLLO,
Teheresa and Patrick LA SCALA, Inner
Sound International Ltd., Derya O. Yavalar,
BSCT LLC, RJK Ltd., Endless Views
Properties Ltd., Trade Winds Mansion Ltd.,
Cornelis MERX, Anju SNOW-BAHARANI en
Jelmer SNOW allen wonende te Sint Maarten
en gedomicilieerd ten kantore van mr. J.G.
Snow, alhier alhier, te antwoorden. (KG 76/21
– SXM 202100378)

Bij exploot dd. 30e maart 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Danica E.N. Zichem,
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier.
Opgeroepen: DESMOND CULBERT, zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten, om op vrijdag, 18e juni 2021 te
08:30 uur voormiddags ter zitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg op St. Maarten, ten
Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op
de vordering van CS Enterprises, Wendy en
Frank FERAIOLLO, Teheresa and Patrick LA
SCALA, Inner Sound International Ltd.,
Derya O. Yavalar, BSCT LLC, RJK Ltd.,
Endless Views Properties Ltd., Trade Winds
Mansion Ltd., Cornelis MERX, Anju SNOWBAHARANI en Jelmer SNOW allen wonende
te Sint Maarten en gedomicilieerd ten kantore
van mr. J.G. Snow, alhier alhier, te antwoorden.
(KG 76/21 – SXM 202100378)

De aspirant deurwaarder D.E.N. ZICHEM

De aspirant deurwaarder D.E.N. ZICHEM

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 08

Datum: 16 april 2021
Pagina

|6

OPROEPING

Oproeping

Bij exploot dd. 30e maart 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Danica E.N. Zichem,
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier.
Opgeroepen: STEPHEN ANDREW MOULTON,
onbekend adres (vermoedelijk wonende in de
Verenigde Staten van Amerika), om op dinsdag,
29e juni 2021 te 08:30 uur voormiddags ter
zitting van het Gerecht in Eerste Aanleg op St.
Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te
verschijnen, om op de vordering van DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SIMPSON BAY
ESTATES N.V. gedomicilieerd ten kantore van
mr. L.G.J. Berman, alhier alhier, te antwoorden.
(AR 49/21 – SXM202100406)

bij exploot van de 31e maart 2021, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg, van St. Maarten, wonende op
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th.
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg
gevend aan de beschikking van 10e maart 2021
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste
Aanleg ,
VENTURA
JUSTA
RAMONA
VENTURA
GEHUWD MET WILSON, zonder bekende
woon-of verblijfplaats op Sint Maarten,
OPGEROEPEN, om op maandag, 14 juni
2021, des voormiddags te 10:50 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
CHARLES ALBERTO WILSON, wonende aan
de Sunset Cactus Road # 11B, Suckergarden op
Sint Maarten
E 27/21 – SXM202100392

De aspirant deurwaarder D.E.N. ZICHEM

Bunchie’s Garage & Trucking N.V.,in
Liquidatie
Gevestigd te Sint Maarten
Ontbinding vennootschap
(artikel 2:27 BW)
De vereffenaar van de naamloze vennootschap
Bunchie’s Garage & Trucking N.V., statutair
gevestigd te Sint Maarten, met adres Richmond
Drive # 7, Cole Bay, Sint Maarten (hierna: de
‘Vennootschap’), geeft te kennen dat bij besluit
van
de
Algemene
Vergadering
van
Aandeelhouders van 18 december 2019 is
besloten om de Vennootschap te ontbinden.
De vereffenaar,
Beverly Nisbeth
Isis road # 6A
Cul de Sac
Sint Maarten

De deurwaarder, Mark John Rabess

OPROEPING
Bij exploot dd. 30e maart 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Danica E.N. Zichem,
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier.
Opgeroepen: ROSEMARY NOLL, onbekend
adres (vermoedelijk wonende in de Verenigde
Staten van Amerika), om op dinsdag, 29e juni
2021 te 08:30 uur voormiddags ter zitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg op St. Maarten, ten
Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op
de
vordering
van
DE
NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP SIMPSON BAY ESTATES
N.V. gedomicilieerd ten kantore van mr. L.G.J.
Berman, alhier alhier, te antwoorden. (AR 49/21
– SXM202100406)
De aspirant deurwaarder D.E.N. ZICHEM
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No. 2020/1452

LANDSBESLUIT
Van de 25 maart 2021, no. 21/ 0074
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
-

dat mevrouw Marcela M. Hazel als lid van de Raad van Advies benoemd is voor een periode van
7 jaren bij landsbesluit van 22 april 2015;
dat mevrouw Marcela M. Hazel op 5 december 2020 de leeftijd van zeventig (70) jaar heeft
bereikt;
dat de Raad van Advies het verzoek tot eervol ontslag conform artikel 7, lid 1, sub b van de
Landsverordening Raad van Advies, van het lid mevrouw Marcella M. Hazel wegens het bereiken
van de leeftijd van 70 jaar, heeft gedaan aan de minister van Algemene Zaken bij brief van 7 dec
2020 RvA no. VV/09-20;

Gelet op:
Artikel 7, lid 1, sub b, van de Landsverordening Raad van Advies;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Met ingang van 5 december 2020 aan mevrouw Marcella M. Hazel eervol ontslag te verlenen als lid
van de Raad van Advies, onder dankbetuiging voor de bewezen diensten.
Artikel 2
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot en
met 5 december 2020.
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 maart 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister van Algemene Zaken
26 maart 2021

Bezwaar:
Tegen dit besluit kunt u binnen 30 dagen bezwaar aantekenen bij de Gouverneur van St. Maarten, p/a Bestuurskantoor Soualuiga
Road 1, Pond Island, Philipsburg, door middel van het indienen van een bezwaarschrift ingevolge artikel 17 van de Landsverordening
materieel ambtenarenrecht.
U kunt ook binnen 30 dagen bezwaar aantekenen bij het Gerecht in Ambtenarenzaken, Frontstreet 58, Philipsburg (‘Courthouse’),
door middel van het indienen van een bezwaarschrift ingevolge artikel 35 e.v. Regeling Ambtenarenrechtspraak 1951.
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No. 2020/1450

LANDSBESLUIT
Van de 25 maart 2021, no. 21/0072
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
-

dat wijlen mevrouw Mavis C.C. Brooks-Salmon, als lid tevens Vice-voorzitter van de Raad van
Advies gediend heeft;
dat voornoemd lid tevens vice-voorzitter de Raad van Advies is komen te ontvallen op 10 januari
2020;
dat de Raad van Advies bij brief van 3 december 2020 RvA no. VV/08-20 aan de minister van
Algemene Zaken het verzoek is gedaan, om wijlen mevrouw Mavis C.C. Brooks-Salmon postuum
eervol ontslag te verlenen;

Gelet op:
Artikel 7 van de Landsverordening Raad van Advies;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Met ingang van 11 januari 2020 postuum eervol ontslag te verlenen aan mevrouw Mavis C.C. BrooksSalmon als lid van de Raad van Advies, onder dankbetuiging voor de bewezen diensten.
Artikel 2
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot en
met 11 januari 2020.
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 maart 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister van Algemene Zaken
26 maart 2021

Bezwaar:
Tegen dit besluit kunt u binnen 30 dagen bezwaar aantekenen bij de Gouverneur van St. Maarten, p/a Bestuurskantoor Soualuiga
Road 1, Pond Island, Philipsburg, door middel van het indienen van een bezwaarschrift ingevolge artikel 17 van de Landsverordening
materieel ambtenarenrecht.
U kunt ook binnen 30 dagen bezwaar aantekenen bij het Gerecht in Ambtenarenzaken, Frontstreet 58, Philipsburg (‘Courthouse’),
door middel van het indienen van een bezwaarschrift ingevolge artikel 35 e.v. Regeling Ambtenarenrechtspraak 1951.
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No. 2020/1451

LANDSBESLUIT
Van de 25 maart 2021, no. 21/0073
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
-

dat mevrouw Melinda Hoeve per 26 juli 2018 is benoemd tot buitengewoon lid van de Raad van
Advies;
dat mevrouw Melinda Hoeve schriftelijk haar ontslag als buitengewoon lid heeft ingediend bij de
Raad van Advies op 4 december 2020;
dat de Raad van Advies een voordracht tot benoeming heeft gedaan van mevrouw Melinda Hoeve
als lid van de Raad van Advies te benoemen ingaande 5 december 2020 conform artikel 3 van de
Landsverordening Raad van Advies;

Gelet op:
-

Artikel 70, derde lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten;
Artikel 2 van de Landsverordening Raad van Advies;
Artikel 3 van de Landsverordening Raad van Advies;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Aan mevrouw Melinda Hoeve wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend met ingang van 5
december 2020 als buitengewoon lid van de Raad van Advies en haar met ingang van dezelfde datum
te benoemen als lid van de Raad van Advies voor een periode van zeven jaar.
Artikel 2
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot en
met 5 december 2020.
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 maart 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister van Algemene Zaken
26 maart 2021
Bezwaar:
Tegen dit besluit kunt u binnen 30 dagen bezwaar aantekenen bij de Gouverneur van St. Maarten, p/a Bestuurskantoor Soualuiga
Road 1, Pond Island, Philipsburg, door middel van het indienen van een bezwaarschrift ingevolge artikel 17 van de Landsverordening
materieel ambtenarenrecht.
U kunt ook binnen 30 dagen bezwaar aantekenen bij het Gerecht in Ambtenarenzaken, Frontstreet 58, Philipsburg (‘Courthouse’),
door middel van het indienen van een bezwaarschrift ingevolge artikel 35 e.v. Regeling Ambtenarenrechtspraak 1951.
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No. 2021/214

LANDSBESLUIT
Van de 01 April 2021 , no. 21/ 0113
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
Op voordracht van de Minister van Financiën, handelende in overeenstemming is met het gevoelen
van de ministerraad;
Gelezen hebbende:
het proces-verbaal van 26 juli 2018, waarmee de eed (belofte) is afgelegd door de heer
Robert Lubbertus Boekhold als hypotheekbewaarder in handen van de Gouverneur van Sint
Maarten;
het proces-verbaal van 22 januari 2019, waarmee de eed (belofte) is afgelegd door mevrouw
Marie Elizabeth de Weever-Fincio als hypotheekbewaarder in handen van de Gouverneur van
Sint Maarten;
In overweging genomen hebbende:
dat de Stichting kadaster- en hypotheekwezen Sint Maarten onder andere is belast met de
uitvoering van de Bepalingen tot regeling van het ambt der Hypotheekbewaarders en van hun
boekhouding;
dat in artikel 6 van Bepalingen tot regeling van het ambt der Hypotheekbewaarders en van
hun boekhouding is opgenomen dat:
o alvorens in functie te treden leggen hypotheekbewaarders de eed (de belofte) af, dat
zij hun ambtsverrichtingen met getrouwheid en nauwkeurigheid zullen vervullen; en,
o die eed (belofte) wordt afgelegd door de hypotheekbewaarder in handen van de
Gezaghebber van Sint Maarten;
dat artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van Bijlage I behorende bij artikel 2, onderdeel a, van de
Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur bepaald dat: “waar aan de
gezaghebber is opgedragen eden af te nemen, treedt daarvoor in de plaats de Gouverneur”;
dat mevrouw Marie Elizabeth de Weever-Fincio en de heer Robert Lubbertus Boekhold als
hypotheekbewaarder de eed (belofte) reeds hebben afgelegd in handen van de Gouverneur en
vanaf de datum van de eedaflegging in functie zijn getreden als hypotheekbewaarders;
dat mevrouw Marie Elizabeth de Weever-Fincio en de heer Robert Lubbertus Boekhold echter
nog niet zijn benoemd als hypotheekbewaarder;
dat het wenselijk is mevrouw Marie Elizabeth de Weever-Fincio en de heer Robert Lubbertus
Boekhold met terugwerkende kracht tot en met de datum van de eedaflegging als
hypotheekbewaarders te benoemen zodat de reeds uitgevoerde werkzaamheden als
hypotheekbewaarder alsnog kunnen worden erkend als zodanig;
dat er op dit moment geen uitzicht is op een ander persoon of andere personen die op korte
termijn kunnen worden benoemd als hypotheekbewaarder;
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Gelet op:
Artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Landsverordening verzelfstandiging kadaster- en
hypotheekwezen;
Artikel 3 van de Bepalingen tot regeling van het ambt der Hypotheekbewaarders en van hunne
boekhouding, zoals gewijzigd;

HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Wordt mevrouw Marie Elizabeth de Weever-Fincio met terugwerkende kracht benoemd als
hypotheekbewaarder van Sint Maarten voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot
en met 31 december 2022.

Artikel 2
Wordt de heer Robert Lubbertus Boekhold met terugwerkende kracht benoemd als
hypotheekbewaarder van Sint Maarten voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot
en met 31 december 2022.

Artikel 3
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening en werkt terug
tot en met 22 januari 2019 en wordt in de Landscourant gepubliceerd.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid treedt artikel 2 van dit besluit in werking met
ingang van de datum van dagtekening van dit besluit en werkt terug tot en met 26 juli 2018.

Philipsburg, 1 april 2021
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Financiën
08 april 2021
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE
NR.: 2021/307

In overweging genomen hebbende:
dat bij ministeriële beschikking van 13 maart 2019, nr. 2019/247 is besloten om per 14 maart
2019 het gehele Sint Maarten Terminal Control Area te sluiten in verband met de onzekerheid over
de luchtwaardigheid van de luchtvaartuigen Boeing 737-8 Max en 737-9 MAX en ter bescherming
van personen of zaken aan boord van het luchtvaartuig of op het aardoppervlak.
dat Aruba, Curaçao en Nederland per 12 maart 2019 ook het luchtruim voor deze type
luchtvaarttuigen hebben gesloten;
dat na het onderzoek door European Union Aviation Safety Agency (EASA) en Department of
Transport (DOT) is vastgesteld dat luchtvaartuigen van het type Boeing 737-8 MAX en 737-9 MAX
luchtwaardig zijn en veilig zijn te opereren;
dat de Department of Transport (DOT) het vliegverbod van de Boeing 737-8/9 MAX op 12
november 2020 heeft ingestrokken;
dat op 27 januari 2021 de European Union Aviation Safety Agency (EASA), het grootste orgaan
voor de toezicht op de veiligheid van de luchtvaart en verantwoordelijk voor het toezicht op de
veiligheid van de luchtvaart in de gehele EU-zone, een rapport “Boeing 737 MAX return to service
report” heeft uitgebracht waarin een technische evaluatie van de wijzigingen aan de Max werd
uitgevoerd door deskundigen binnen het EASA;
dat op basis van voornoemd rapport werd geconcludeerd dat de Boeing 737-8/9 MAX weer
opnieuw veilig is voor gebruik in het luchtruim van de EU;
dat de recente correspondentie met de Nederlandse en Arubaanse burgerluchtvaart authoriteit
omtrent de opheffing van het verbod op de Boeing 737 Max 8/9, er mede toe heeft geleid dat de
Sint Maarten burgerluchtvaart authoriteit tot het besluit is gekomen om ook voornoemd verbod
voor Sint Maarten op te heffen;
dat het wenselijk is om de ministeriële beschikking van 13 maart 2019 nr. 2019/247 in te trekken
en het gehele Sint Maarten TMA (Terminal Control Area) op basis van het hierboven beschrevene
te openen voor de luchtvaartuigen van het type: Boeing 737-8 MAX en Boeing 737-9 MAX;

Gelet op:
artikel 23, eerste lid onder a en tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening;

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 08

Datum: 16 april 2021
Pagina

| 13

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
1.

Het gehele Sint Maarten TMA (Terminal Control Area) te openen voor de luchtvaartuigen van het
type: Boeing 737-8 MAX en Boeing 737-9 MAX.
2. De luchtruimopening geldt voor zowel overvliegend luchtverkeer als luchtverkeer met
bestemming in Sint Maarten of vertrek vanuit Sint Maarten.

Artikel 2
De ministeriële beschikking van 13 maart 2019 nr. 2019/247 met betrekking tot sluiting van het
luchtruim wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening en zal worden gepubliceerd in de
Landscourant. Van de inhoud van deze beschikking zal mededeling worden gedaan in de
luchtvaartpublicaties (“Aeronautical Information Publication-AIP”).

25 maart 2021
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE
MINISTER VAN FINANCIËN
NR.: 2021/247
Op voordracht van de Minister van Financiën, handelende in overeenstemming met het gevoelen van
de ministerraad;
Gelezen hebbende:
de schriftelijke en gemotiveerde melding van de minister van Financiën aan de Corporate
Governance Council van het voornemen tot de voordracht van een kandidaat tot benoeming
als lid tevens voorzitter van het bestuur van de Stichting Garantiefonds Eigen Woningen Sint
Maarten gedateerd op 9 oktober 2020;
het advies van de Corporate Governance Council over het voornemen van de minister van
Financiën tot de voordracht van de kandidaat tot benoeming als lid tevens voorzitter van het
bestuur van de Stichting Garantiefonds Eigen Woningen Sint Maarten gedateerd op 9
november 2020;
de verklaring omtrent gedrag van de kandidaat die is voorgedragen tot benoeming als lid
tevens voorzitter van het bestuur van de Stichting Garantiefonds Eigen Woningen Sint
Maarten;
In overweging genomen hebbende:
dat in artikel 5, eerste lid, van de Statuten van de Stichting Garantiefonds Eigen Woningen
Sint Maarten staat dat het bestuur bestaat uit drie (3) leden;
dat in artikel 5, derde lid, onderdeel a, van de Statuten van de Stichting Garantiefonds Eigen
Woningen Sint Maarten staat dat een (1) lid wordt benoemd door het Bestuurscollege van het
Eilandgebied Sint Maarten;
dat in artikel 5, achtste lid, van de Statuten van de Stichting Garantiefonds Eigen Woningen
Sint Maarten staat dat het door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Sint Maarten
benoemde bestuurslid de functie van voorzitter van het bestuur bekleedt;
dat er op dit moment geen lid is benoemd conform artikel 5, derde lid, onderdeel a, van de
Statuten van de Stichting Garantiefonds Eigen Woningen Sint Maarten;
dat op 24 en 25 september 2020 advertenties in de media zijn gepubliceerd waarin wordt
uitgenodigd tot sollicitatie naar de vacature van lid van het bestuur van de Stichting
Garantiefonds Eigen Woningen Sint Maarten;
dat er 22 kandidaten hebben gereageerd op de advertenties;
dat een selectie commissie 6 kandidaten heeft uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken;
dat de Corporate Governance Council door de minister van Financiën is geïnformeerd over de
kandidaat die hij voornemens is voor te dragen aan de Ministerraad tot benoeming;
dat de Corporate Governance Council de minister van Financiën heeft geadviseerd over zijn
voornemen;
dat de minister van Financiën gebaseerd op de selectie van de selectiecommissie en het advies
van de Corporate Govenance Council aan de Ministerraad een kandidaat heeft voorgedragen
tot benoeming als lid tevens voorzitter van het bestuur van de Stichting Garantiefonds Eigen
Woningen Sint Maarten;
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dat de Ministerraad op voordracht van de minister van Financiën is overgegaan tot benoeming
van de kandidaat als lid tevens voorzitter van het bestuur van de Stichting Garantiefonds
Eigen Woningen Sint Maarten;

Gelet op:
Artikel 5, derde lid, onderdeel a, van de Statuten van de Stichting kadaster- en
hypotheekwezen Sint Maarten.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Wordt de heer Henry Egbert Charles Lynch met ingang van het moment van inwerkingtreding van dit
besluit benoemd als lid tevens voorzitter van het bestuur van de Stichting Garantiefonds Eigen
Woningen Sint Maarten voor een periode van drie (3) jaren.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening en wordt in de
Landscourant gepubliceerd.

Philipsburg, 09 april 2021
Minister van Financiën

Bezwaar en beroepsprocedure
Bezwaar:
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve
Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij
het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een
beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
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No. 128-21MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie
Overwegende:
dat het wenselijk wordt geacht een aantal ambtenaren van de Douane als buitengewoon agent
van politie te benoemen;
Gelet op:
artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (hierna aangeduid als: Rijkswet Politie);
BESLUIT:
Artikel 1
De hierna genoemde personen worden voor de duur van hun aanstelling bij de Douane benoemd als
buitengewoon agent van politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 1,
2, 4 en 7, van de Rijkswet Politie:
1. Ruben Antonio Bosco Pantophlet
2. Mandy S. Wongsonadi- Notopawiro
3. Lygia Gilda Janick Romou
4. Shanice La-Toya Hodge
5. Showensley Alexie Brooks
6. Gernalda Elisabeth Albertha Schoobaar
7. Jerel Stephen Gijsbertha
8. Sharissmery Shanell Abreu
9. Sigmara Shaheli Anecita Mercera
10.Gabriela Y. Cathalina-Garcia Mateo
11. Lee-Ann Raniquelle Soei Lan Liu

Aspirant Commies;
Aspirant Commies;
Aspirant Commies;
Aspirant Commies;
Aspirant Commies;
Aspirant Commies;
Aspirant Commies;
Aspirant Commies
Aspirant Commies;
Aspirant Commies
Aspirant Commies
Artikel 2

De buitengewoon agenten van politie, bedoeld in artikel 1, zijn bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving, waarvan het toezicht op de naleving aan de Douane is
opgedragen.
Artikel 3
Het hoofd van de uitvoerende organisatie, onder wiens verantwoordelijkheid de buitengewoon agenten
werkzaam zijn, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt
van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 1,2,4 en 7, van de Rijkswet Politie;
b. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard van
die klachten;
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan en wordt in de Landscourant
geplaatst.

Philipsburg, 9th april 2021
De Minister van Justitie
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening administratieve rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten
of een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie.
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No. 141-21MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie
Gelet op:
-

artikel 10 van de Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (hierna aangeduid als: Rijkswet Politie), en
artikel 7 van het Landsbesluit buitengewone agenten van politie;
BESLUIT:
Artikel 1

De hierna genoemde personen worden voor de duur van hun tewerkstelling bij de Immigratie en
Grensbewakingsdienst (IGD) aangesteld als buitengewone agent van politie en zijn bevoegd tot het
opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving, waarvan de uitvoering en het
toezicht op de naleving aan de IGD is opgedragen:
1. Anique Nicola Angel
2. Jenufa Marina Liauw- A- Joe
3. Angelic Agnes Richardson

Aspirant Medewerker Grensbewaking;
Aspirant Medewerker Grensbewaking;
Aspirant Medewerker Grensbewaking.

Artikel 2
De buitengewone agenten van politie, genoemd in artikel 1:
a. beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 1, 2, 4 en 7, van de Rijkswet
Politie, bij de uitoefening waarvan de ambtsinstructie, bedoeld in artikel 14 van die wet, in acht
dient te worden genomen, en
b. zijn gemachtigd om een vanwege het diensthoofd IGD verstrekt vuurwapen uitsluitend voor
dienstgebruik bij zich te dragen.
Artikel 3
Het diensthoofd IGD brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal gevallen waarbij de buitengewone agenten van politie gebruik hebben gemaakt van de
bevoegdheden, genoemd in artikel 2, onderdeel a;
b. het aantal klachten dat tegen hen is ingediend en de aard van die klachten.
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Artikel 4
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan en wordt in de Landscourant
geplaatst.

Philipsburg, 9th april 2021
De Minister van Justitie
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening administratieve rechtspraak kunnen de personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de
beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een
bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie.
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No. 160-21MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie
Overwegende:
-

dat vanwege de overplaatsing van dhr. Renéé Antonio Avelino Salomon van de Kustwacht naar
de Immigratie en Grensbewakingsdient hij opnieuw aangesteld wordt als buitengewone agent
van politie en tevens gemachtigd wordt om een dienstwapen bij zich te dragen;

Gelet op:
-

artikel 10 van de Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (hierna aangeduid als: Rijkswet Politie), en
artikel 7 van het Landsbesluit buitengewone agenten van politie;
BESLUIT:
Artikel 1

Dhr. Renéé Antonio Avelino Salomon, Teamleider bij de Immigratie en Grensbewakingsdienst
(IGD), wordt voor de duur van zijn tewerkstelling bij de IGD aangesteld als buitengewone agent van
politie en is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving,
waarvan de uitvoering en het toezicht op de naleving aan de IGD is opgedragen.
Artikel 2
De buitengewone agent van politie, genoemd in artikel 1:
a. beschikt over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 1, 2, 4 en 7, van de Rijkswet Politie,
bij de uitoefening waarvan de ambtsinstructie, bedoeld in artikel 14 van die wet, in acht dient te
worden genomen;
b. is gemachtigd om een vanwege het diensthoofd IGD verstrekt vuurwapen uitsluitend voor
dienstgebruik bij zich te dragen.
Artikel 3
Het diensthoofd IGD brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal gevallen waarbij de buitengewone agenten van politie gebruik hebben gemaakt van de
bevoegdheden, genoemd in artikel 2, onderdeel a;
b. het aantal klachten dat tegen hen is ingediend en de aard van die klachten.
Artikel 4
1. Dit besluit treedt in de plaats van alle voorgaande besluiten waarbij de persoon, genoemd in
artikel 1, als buitengewone agent van politie is aangesteld.
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2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan en wordt in de Landscourant
geplaatst.

Philipsburg, 9 april 2021
DE MINISTER VAN JUSTITIE,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening administratieve rechtspraak kunnen de personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de
beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een
bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie.
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

February 2021
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

Claims on the government
Government paper in portfolio
Government agencies and institutions
Other

Claims on deposit money banks
Current account balances

Claims on other sectors
Other assets

Difference
compared to
28-Feb-21
31-Jan-21

4,209.8
1,311.5
2,898.3
0.0

-137.4
-91.0
-46.4
0.0

598.4

34.1

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

273.9
273.9

10.4
10.4

3,308.9

-20.0

Currency in circulation

518.7

-4.3

178.9
140.1
36.7
1.7
0.4

-44.8
-47.5
2.6
0.0
0.0

2,388.6
772.4
219.0
1,397.2

29.3
85.6
-58.0
1.7

222.7
158.0
64.7

-0.2
1.4
-1.6

1,225.4

-93.7

Domestic liabilities

271.1
0.0
270.8
0.4

0.3
0.0
0.3
0.0

Government deposits
Government of Curacao
Government of Sint Maarten
Former Central Government
Government agencies and institutions

0.0
0.0

0.0
0.0

Liabilities to deposit money banks
Current account balances
Certificates of Deposit
Required reserves

327.3
327.3

33.8
33.8

Liabilities to other sectors
Deposits of other residents
Other liabilities
Capital and reserves

Total assets

4,808.2

-103.3

Difference
compared to
28-Feb-21
31-Jan-21

Total liabilities

4,808.2

-103.3

During the month of February 2021, the Bank maintained the percentage of the required reserves at
19.00%. Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.1.7 million due to the higher
base amount1 upon which it is calculated. Furthermore, the amount of outstanding certificates of deposit
(CDs) dropped by NAf.58.0 million because a subscription on a bi-weekly auction with maturities of 3,
6 and 12 months was not accepted by the Bank.
Base money2 rose by NAf.81,3 million due to an increase of the current account balances of the
commercial banks (NAf.85.6 million), mitigated by a drop in currency in circulation (NAf.4.3 million).
The increase in the current account balances was primarily the result of the repayment of matured CDs
by the Bank and transfers by the governments of Curaçao and Sint Maarten from their accounts at the
Bank towards their accounts at the commercial banks. In addition, the purchase by the Bank of bonds
of Sint Maarten Harbour Finance N.V. on the secondary market contributed to the increase in the current
account balances. However, the net purchase of foreign exchange from the Bank moderated the increase
in the current account balances. The purchase of bonds of Sint Maarten Harbour Finance N.V. contributed
also to the increase of the item “Claims on other sectors” on the balance sheet by NAf.33.8 million.
Moreover, the item “Liabilities to nonresidents” increased by NAf.10.4 million, mainly due to the
transfers of funds from the commercial banks in Bonaire to their accounts at the Bank.
1
2

The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits.
The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
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The net position of the governments with the Bank deteriorated by NAf.44.8 million due to a drop in the
deposits of Curaçao (NAf.47.5 million), mitigated by an increase of the deposits of Sint Maarten (NAf.2.6
million). The deposits of Curaçao dropped mainly because of transfers to accounts at the commercial
banks related to support provided to the most affected groups in society amid the corona crisis. The
drop in the deposits was, however, mitigated by the transfer of collected license fees over the month of
January 2021 by the Bank. The deposits of Sint Maarten increased because of transfers from the trust
fund at the World Bank for the reconstruction of Sint Maarten following the devastation caused by the
hurricanes in 2017. However, the transfers of funds from its accounts at the Bank towards its accounts
at the commercial banks related to support programs amid the corona crisis, moderated the increase.
On the assets side of the balance sheet, the item “Official reserves” dropped by NAf.46.4 million due
primarily to the net purchase of foreign exchange at the Bank by the commercial banks. The transfers
by the World Bank for the reconstruction of Sint Maarten and the transactions by the commercial banks
in Bonaire moderated, however, the drop in the official reserves.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet dropped by NAf.91.0 million due to the
lower market value on the balance sheet date compared to the end of January 2021. The drop in the
item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the drop in the
market value of the gold stock.
Willemstad, April 6, 2021
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
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Removal of Vessels from Oyster Pond Lagoon
GREAT BAY, Sint Maarten (DCOMM) – The Minister of Public Housing, Spatial Planning, Environment,
and Infrastructure (Ministry of VROMI), as the legally assigned custodian of the Oyster Pond Lagoon,
wishes to inform of the Government’s intention to remove the shipwrecked vessels located in the abovementioned area.
Pursuant to Article 9 of the National ordinance removal ships and wrecks (AB 2015, no.9), the owners
of the remaining shipwrecks located in the Oyster Pond Lagoon are hereby informed that there remains
an opportunity to remove their vessel themselves.
In accordance with Article 9 sub 1, a period of 48 hours will be given starting at the date of this
publication in the National Gazette, to the owners of the remaining vessels to remove their vessels in
an environmentally friendly way.
After this period, all owners forfeit their legal rights to their vessels and the Minister of VROMI will initiate
a procurement procedure to have all listed remaining shipwrecks removed.
Vessel owners are requested to contact the Inspection Department of Maritime Affairs of the Ministry of
Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunications (TEATT - +1-721-542-2507 or email
Ellinger.Paul@sintmaartengov.org) and discuss your Plan of Approach.
These remaining shipwrecks have been listed in a so-called Vessel list, that can be perused on the
website: (government website) or after an appointment has been made at the Department of Maritime
Affairs.
Each shipwreck has been numbered and its location has been GPS tagged. Photos of each shipwreck
can be viewed by clicking on the number associated with the shipwreck.
Owners that have had their shipwrecks removed in the meantime are requested to also contact the
Department of Maritime Affairs and provide details of the removal.
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Government of Sint Maarten
Ministry of T.E.A.T.T

St. Maarten Tourism Bureau

Request for Quotation (RFQ)
The Department of Tourism is hereby requesting quotation for the following services:

1. Content Writer
2. Photographer/Videographer
3. Graphic Designer
Principal: The Government of St. Maarten, coordination by the Ministry of T.E.A.T.T,
Department of Tourism
Financed by: The Government of St. Maarten
Project Objective: To provide content creation services for destination website, social
media platforms and promotional campaigns
Terms of reference: The scope of work can be requested via email at stbmarketing@sintmaartengov.org or call telephone number + 1 (721) 549-0200
Quotation submission: The quotation must be submitted by email to stbmarketing@sintmaartengov.org
Quotation submission deadline: Friday, May 7th, 2021
For further information regarding the procedure or project, please send an email to stbmarketing@sintmaartengov.org
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