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PARTENAIRES PROPERTIES N.V.
(gevestigd te St. Maarten)
In liquidatie
Bij besluit van het aandeelhouders van
PARTENAIRES PROPERTIES N.V.
van 13 juni 2018 is besloten der
vennootschap per 13 juni 2018 te ontbinden..
SINT MAARTEN INTERNATIONAL
TRUST COMPANY N.V.
Frontstreet 5, Suite 5
P.O. Box # 245
Philipsburg,
Sint Maarten

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking gewezen op 29e juni 2018,
door de E.A. heer Rechter bij het Gerecht in
Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten,
tussen, John Aurelius Richardson wonende
op St.Maarten en Colette Motsebo, wonende
in Kameroen is uitgesproken de
echtscheiding tussen partijen voornoemd.(E
18/18 – SXM 137/18)

De deurwaarder,
S.M. APON

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking gewezen op 26e juni 2018,
door de E.A. heer Rechter bij het Gerecht in
Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten,
tussen, James Emmanuel Mathew wonende
op St.Maarten en Ramona de la Cruz Franco
is uitgesproken de echtscheiding tussen
partijen voornoemd.(E 02/18 – SXM 35/18)

De deurwaarder,
S.M. APON
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DEVCON N.V.
in liquidatie
gevestigd op Sint Maarten
Bij besluit van de op 28 juni 2018 gehouden
buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders is
besloten tot
ontbinding van de vennootschap per 30 juni
2018.
De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan
hem
bekende baten meer aanwezig zijn.
Overeenkomstig artikel
31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige
publicatie van
dat feit de vereffening geëindigd en heeft de
vennootschap
opgehouden te bestaan. De slotverantwoording
wordt ter
inzage gelegd ten kantore van het
Handelsregister.
De Vereffenaar
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Mr. J.F. Theise, of Boston, Massachusetts,
USA,
has been appointed as sole administrator to
the estate of:
J.A. Marshall, born in Beverly, Massachusetts,
USA, on October 30, 1948 and deceased in
Sint Maarten, D.W.I., on August 6, 2015
(the “Deceased”).
Said estate has been accepted under the right
to have inventory made (beneficiair aanvaard).
In accordance with Section 4:214 Civil Code,
the said administrator hereby appeals to come
forward the creditors of the said estate. These
must file their claims with the administrator
(p/o Lexwell Attorneys at Law,
Falcon Drive 2, Sint Maarten),
ultimately within two (2) months after
the date of this add
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N° 2018 / 924

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018, no.LB-18/0425
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat gelet op de verkiezingen voor de Staten op 26 februari 2018 de ambten van de ministers
van het voltallig kabinet-Romeo-Marlin ter beschikking zijn gesteld;

Gelet op:
-

artikel 8 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:
-

de heer Hasani B. Ellis, de plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juni 2018
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N° 2018 / 925

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018 , no.LB-10/0426
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat gelet op de verkiezingen voor de Staten op 26 februari 2018 de ambten van de ministers
van het voltallig kabinet-Romeo-Marlin ter beschikking zijn gesteld;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:
-

de heer Miklos M.C. Giterson, belast met de leiding van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juni 2018
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N° 2018 / 926

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018, no.LB- 18 /0427
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat gelet op de verkiezingen voor de Staten op 26 februari 2018 de ambten van de ministers
van het voltallig kabinet-Romeo-Marlin ter beschikking zijn gesteld;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:
-

de heer Emil Lee, belast met de leiding van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juni 2018

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2018, nummer 14

Datum: 6 juli 2018
Pagina

|7

N° 2018 / 927

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018, no.LB-18/428
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat gelet op de verkiezingen voor de Staten op 26 februari 2018 de ambten van de ministers
van het voltallig kabinet-Romeo-Marlin ter beschikking zijn gesteld;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:
-

mevrouw Jorien Wuite, belast met de leiding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd
en Sport.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juni 2018
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N° 2018 / 928

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018, no.LB-18/0429
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat gelet op de verkiezingen voor de Staten op 26 februari 2018 de ambten van de ministers
van het voltallig kabinet-Romeo-Marlin ter beschikking zijn gesteld;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:
-

de heer Van Hugh C. de Weever, belast met de leiding van het Ministerie van Justitie.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juni 2018
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N° 2018 / 929

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018, no.LB-18/0430
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat gelet op de verkiezingen voor de Staten op 26 februari 2018 de ambten van de ministers
van het voltallig kabinet-Romeo-Marlin ter beschikking zijn gesteld;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:
-

de heer Michael J. Ferrier, belast met de leiding van het Ministerie van Financiën.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juni 2018
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N° 2018 / 930

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018, no. LB-18/0424
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat gelet op de verkiezingen voor de Staten op 26 februari 2018, de ambten van de ministers
van het voltallig kabinet-Romeo-Marlin ter beschikking zijn gesteld;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
1. Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:
-

mevrouw Leona M. Romeo-Marlin als Minister-President, tevens als minister belast met de
leiding van het Ministerie van Algemene Zaken.

2. Met ingang van heden wordt wederom benoemd tot Minister-President, tevens tot minister belast
met de leiding van het Ministerie van Algemene Zaken:
-

mevrouw Leona M. Romeo-Marlin.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juni 2018
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N° 2018 / 931

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018, no. LB-18/0432
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Perry F.M. Geerlings te benoemen tot Minister van Financiën;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Perry F.M. Geerlings en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van Financiën.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juni 2018
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N° 2018 / 932

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018, no. LB-18/0433
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Van Hugh C. de Weever te benoemen tot Minister van Justitie;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Van Hugh C. de Weever en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van
Justitie.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juni 2018
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N° 2018 / 933

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018, no. LB-18/0431
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Wycliffe S. Smith te benoemen tot Minister van Onderwijs,
Cultuur, Jeugd en Sport;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Wycliffe S. Smith en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur, Jeugd en Sport.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juni 2018
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N° 2018 / 934

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018 , no. LB-18/0434
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Emil Lee te benoemen tot Minister van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Emil Lee en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juni 2018
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N° 2018 / 935

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018, no. LB-18/0435
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Stuart A. Johnson te benoemen tot Minister van Toerisme,
Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Stuart A. Johnson en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van Toerisme,
Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juni 2018

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2018, nummer 14

Datum: 6 juli 2018
Pagina

| 16

N° 2018 / 936

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018, no.LB-18/0436
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Miklos M.C. Giterson te benoemen tot Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Miklos M.C. Giterson en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juni 2018
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N° 2018 / 937

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018, no.LB-18/0437
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om mevrouw Jorien Wuite te benoemen tot Gevolmachtigde Minister van
Sint Maarten;

Gelet op:
-

artikel 8 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten:
-

mevrouw Jorien Wuite.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juni 2018
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N° 2018 / 938

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018, no.LB-18/0438
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Michael O. Somersall te benoemen tot plaatsvervangend
Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten;

Gelet op:
-

artikel 8 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten:
-

de heer Michael O. Somersall.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juni 2018
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N° 2018 / 945

LANDSBESLUIT
Van 25 juni 2018 , no.LB- 18/0439
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het noodzakelijk is de vervanging en waarneming van ministers te regelen
ingeval deze tijdelijk afwezig zijn;

Gelet op:
-

Artikel 38 en artikel 39, eerste tot en met vierde lid, van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1

1. Bij afwezigheid van een minister, dan wel indien een minister door ziekte of om een
andere reden tijdelijk niet in de gelegenheid is diens taak uit te oefenen, wordt deze
vervangen door een andere minister met dien verstande dat:
- de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, wordt vervangen door de
heer Wycliffe S. Smith;
- de Minister van Financiën wordt vervangen door de heer Emil Lee;
- de Minister van Justitie wordt vervangen door mevrouw Leona M. RomeoMarlin;
- de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport wordt vervangen door de
heer Stuart A. Johnson;
- de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid wordt
vervangen door de heer Miklos M.C. Giterson;
- de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie
wordt vervangen door de heer Perry F.M. Geerlings; en,
- de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur
wordt vervangen door de heer Van Hugh C. de Weever.
2. Onder andere reden als bedoeld in het eerste lid, wordt ten minste verstaan het niet
kunnen uitoefenen van diens taak vanwege aangelegenheden als bedoeld in artikel 35
van de Staatsregeling of artikel 12 van de Landsverordening integriteitsbevordering
ministers.
3. Zolang er geen persoon tot minister als bedoeld in het eerste lid is benoemd, wordt
voor ‘vervangen’ telkens gelezen: waargenomen.
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Artikel 2
Bij gelijktijdige afwezigheid van een minister en diens aangewezen vervanger, vervangt de
Minister-President en bij diens afwezigheid de heer Wycliffe S. Smith. Indien de
laatstgenoemde persoon eveneens afwezig is, vervangt de oudst aanwezige minister in jaren.
Artikel 3
Enkel de minister die niet vervangen is, wordt in de ministerraad geteld voor de vaststelling
van het quorum voor een vergadering en voor het aantal uitgebrachte stemmen ten behoeve
van de besluitvorming.
Artikel 4
Het landsbesluit van 16 januari 2018, met kenmerk LB-18/0028, wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit landsbesluit, dat in de Landscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van de
datum van ondertekening.
Philipsburg, 25 juni 2018
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken
Leona M. Romeo-Marlin
De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport
Wycliffe S. Smith
De Minister van Financiën
Perry F.M. Geerlings
De Minister van Justitie
Van Hugh C. de Weever
De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid
Emil Lee
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie
Stuart A. Johnson
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur
Miklos M.C. Giterson
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Government of Sint Maarten
National Recovery Program Bureau
TERMS OF REFERENCE
FOR
Office Assistant (2)

Background
Following the devastation caused by hurricanes Irma and Maria, the Government of Sint Maarten
embarked on a large-scale recovery and reconstruction program, based on the principle of building back
a more resilient Sint Maarten.
Since January 2018, the World Bank is assisting the Government of Sint Maarten in the establishment
of this program. A significant component of this program will be financed through a Trust Fund financed
by the Netherlands, managed by the World Bank and implemented by Sint Maarten.
The Government of Sint Maarten and the World Bank are currently working on a consolidated National
Recovery and Resilience Plan (NRRP) that prioritizes short-, medium- and long-term needs for the
recovery, reconstruction and resilience of Sint Maarten. This Plan will include estimates of the financial
requirements, costs and investments that are necessary to build Sint Maarten back better.

Project Institutional Arrangements
In parallel to the establishment of the Trust Fund and the execution of the NRRP, the Government of
Sint Maarten is expected to develop an institutional structure for the implementation of Trust Fund
projects. The approach consists of 2 phases:
-

-

Phase 1: An Interim Structure, the Interim Recovery Committee, made up of a task group of
civil servants which coordinates the early priority projects; assist the ministries with the
implementation of projects, in particular with regards to the Fiduciary and Safeguards
requirements; and prepare phase 2.
Phase 2: A National Recovery Program Bureau (NRPB) will be established. In close coordination
with the Ministries, the NRPB will be responsible for the preparation, coordination, execution
and evaluation of the projects that will be financed through the World Bank Trust Fund.

The NPRB will play a central technical role in project management, while working closely with ministries
and third party partners for the design of the projects. Project management tasks include the preparation
and execution of e.g. bidding documents, evaluating proposals, environmental and social safeguards
studies, monitoring and evaluation (M&E), communications and community engagement support for the
project. Technical inputs in the bidding documents (Technical Specifications, Terms of Reference etc.)
will be provided by the Ministries or third parties. The NRPB will include the following functions: (i)
contract management in coordination with Ministries or third parties; (ii) environmental and social
safeguards support; (iii) M&E coordination; (iv) financial management of the proceeds from the Trust
Fund (v) community engagement and communications support, and (vi) all aspects of knowledge and
learning management (KLM). Staff for the different functions of the NRPB will be competitively selected
based on merit, relevant experience and qualifications.
Role of the Office Assistant
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The Office Assistant will support NRPB staff by fulfilling, among others, administrative and basic
accounting duties under the supervision of the Senior Program Manager Compliance and one of the
officers for Procurement or Financial Management.
Key Duties and Responsibilities
Administrative support

Receive, register and route all incoming transactions related correspondence; including but not
limited to procurement and/or financial management documents etc.

Organize logistical and travel arrangements for staff and consultants;

Assist in the planning and execution of logistical operations for meetings, seminars or similar
events;

Maintain up-to-date unit files (both paper and electronic).

Draft routine correspondence and edit/proofread materials. Use word processing or desktop
publishing skills to produce complex text, reports, figures, graphs, etc.

Maintain distribution lists, phone/address lists of project/product contacts, and distribute
documents for the team
Operational support

Assist in projects mission planning, including scheduling with counterparts, field visit
arrangements, participate in missions where necessary, assist in overall project supervision,
follow up on outstanding issues, etc

Coordinate with local consultants engaged to support delivery of the NRPB projects; process
consultant contracts and payments

Serve as an information resource on status of projects (e.g. procurement, disbursement, audit,
trust fund/co-financing, and legal issues) and drafts a variety of standard project-related
correspondence.

Monitor projects budget on behalf of the team

Any other responsibilities/functions deemed necessary by the supervisor/or senior manager in
order to meet the level of the services in the organization.
Office management duties

Management of office supplies;

Manages and administers the petty cash book for the office;
Duration of the Assignment and Performance
The start date of the contract will be August, 2018, or soon thereafter. The contract duration will be 1
year inclusive of a 2-month probation period, renewable on annual basis until the closing date of the
project. The selected candidate is expected to work full time within Philipsburg.
At the end of the probation period, the Office Assistant will be evaluated by a Senior Program Manager
and will be given grading and guidance to improve.
Qualification requirements

Educational qualifications
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The applicant should have at least a MBO or HAVO degree or equivalent technical or commercial school
with certificate/training in Business Administration, Finance, Office Management, Human Resources or
other related field.
Experience

At least 3 years experience as office or management assistant;

Experience in managing documentation, including the proper filing and archiving of large
amounts of files;

Experience in preparing briefings and reports

Experience in project management is an advantage
Competencies
Required

Proven to have strong computer skills (MS office)

Fluency in English language, both written and spoken
Desired

Dutch language skills are an advantage

Strong communication, organizational and coordination skills

Ability to work in a dynamic office environment

Ability to work under pressure

Ability to quickly and independently prioritize work

How to Apply?
Interested candidates will send four (4) copies of their CV in hard-copy, in a single sealed
envelope. The CV should be received before 11 July 2018, 16.30 PM (AST) to:
Interim Recovery Committee
Attn: Thijn Laurensse / Olivia Lake
Soualuiga Road #1
Pond Island, Great Bay
Sint Maarten
On the envelope, clearly state the function you are applying for. Please do not state your name on the
envelope.
It is recommended that the applications are either be hand delivered or sent through a recognized
courier service in order to ensure timely delivery of the requested documents.
The CV should clearly show the relevant experience and competences outlined in the terms of reference
above.
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

May 2018
(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

Difference
compared to
31-May-18 30-Apr-18

3,646.5
982.3
2,664.2
0.0

-7.6
-5.9
-1.7
0.0

671.9

7.3

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

280.2
280.2

-13.4
-13.4

3,116.6

17.4

Currency in circulation

469.1

0.3

188.0
104.3
81.6
1.8
0.4

-14.7
-8.7
-6.0
0.0
0.0

2,338.1
896.4
87.8
1,354.0

21.1
14.1
-16.1
23.1

121.4
60.6
60.8

10.7
10.0
0.7

921.6

-4.2

Domestic liabilities

0.1
0.1
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

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

Claims on deposit money banks
Current account balances

187.0
187.0

1.2
1.2

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

Claims on other sectors
Other assets

484.9
484.9

6.1
6.1

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

Total assets

4,318.4

-0.3

Difference
compared to
31-May-18 30-Apr-18

Total liabilities

4,318.4

-0.3

During the month of May 2018, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%. Nevertheless,
the amount of required reserves increased by NAf.23.1 million due to the higher base amount 1 upon
which it is calculated. Furthermore, on the bi-weekly auctions of certificates of deposit (CDs), the Bank
issued a lower amount of CDs causing a NAf.16.1 million decrease in the outstanding amount of CDs.
Base money2 rose by NAf.14.4 million due almost entirely to an increase in the current account balances
of the commercial banks (NAf.14.1 million) because the currency in circulation remained practically
unchanged. The rise in the current account balances was the result of, among other things, the net
repayment of outstanding CDs by the Bank and the transfer of funds by N.V. Pensioen ESC and the
government of Sint Maarten from their accounts at the Bank towards their accounts at the commercial
banks. However, the increase in the required reserves moderated the rise in the current account
balances. In addition, the Bank provided short-term liquidity to some commercial banks during the
month of May reflected by an increase in the item “Claims on deposit money banks” by NAf.1.2 million.
The item “Liabilities to nonresidents” dropped by NAf.13.4 million due mainly to transactions carried out
by some commercial banks in Bonaire from their accounts with 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 government with the Bank worsened by NAf.14.7 million because the deposits
of both the government of Curaçao and the government of Sint Maarten dropped. The decline in the
deposits of the government of Curaçao was largely the result of the transfer of funds to abroad regarding
the construction of the new hospital. This decline was, however, partly offset by the transfer of license
fees over the month of April 2018 by the Bank. Meanwhile, the drop in the deposits of the government
was Sint Maarten was attributable to the transfer of funds from its account at the Bank towards its
accounts at the commercial banks. The transfer of funds by the Stichting Economische Ontwikkeling3
from its account at a commercial bank towards the account of the government of Sint Maarten at the
Bank, related to the dissolution of this foundation, moderated the drop in the deposits of the government
of Sint Maarten.
Meanwhile, the item “Deposits of other residents” rose by NAf.10.0 million in May. This rise was due
mainly to funds received by the public sector pension fund of Curaçao, APC, regarding the repayment
of debt securities by the Dutch State Treasury Agency (DSTA) which were taken over by the Dutch
government under the debt relief program. 4
The item “Official reserves” decreased by NAf.1.7 million due mainly to the transactions carried out by
some commercial banks in Bonaire and the transfer of funds by the government of Curaçao to abroad
regarding the construction of the new hospital. This decrease was moderated by the transfers of the
DSTA for the payment of matured debt securities held by the APC and the public sector pension fund of
Sint Maarten, APS. Also, N.V. Pensioen ESC transferred funds from abroad that were deposited on its
accounts at the commercial banks.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet dropped by NAf.5.9 million as a result
of the lower market value at the balance sheet date compared to the end of April 2018. The decrease
in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the drop in
the market value of gold.
Willemstad, June 26, 2018
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

3
4

Foundation for Economic Development.
The Dutch government took over all remaining outstanding debt of the entities of the former Netherlands Antilles.
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Notificatie Openbaarmaking van Adviezen
Op grond van artikel 10 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur wordt namens de Minister
van Algemene Zaken onderstaand advies openbaar gemaakt. Het advies is te vinden op:
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Advisory%20Reports%20Council%20of%20Advi
ce/Pages/Advisory-Reports.aspx

Citeertitel adviezen van
de Raad van Advies
RvA no. SM/04-18-LV

Afkondigingsblad

Ontwerp van Landsverordening
tot tijdelijke instelling van het
Nationaal Programmabureau
Wederopbouw, alsmede tot
regeling van de inrichting,
samenstelling, taken en
bevoegdheden van het
Nationaal Programmabureau
Wederopbouw

Link publicatie van adviezen

http://www.sintmaartengov.org/government
/AZ/laws/Advisory%20Reports/Advies%20Tij
delijke%20Landsverordening%20Nationaal%
20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
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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 2018, no. 24

Besluit van de 29e juni 2018 tot
afkondiging van de Regeling van de
Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties van de
6e juni 2018 nr. 2018-0000338062,
houdende de wijziging van de
procedure voor de aanvraag van een
reisdocument voor vluchtelingen of
voor vreemdelingen als bedoeld in
artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van
de Paspoortwet

6 juni 2018

Deze regeling treedt
in werking met
ingang van 1
oktober 2018, met
uitzondering van
Artikel I, onderdeel
A, Artikel II,
onderdeel A, Artikel
III, onderdeel A en
Artikel IV, onderdeel
A, die op 1 juli 2018
in werking treden.

AB 2018, no. 25

Besluit van de 27e juni 2018 tot
afkondiging van de Rijkswet van 30
mei 2018, houdende wijziging van
de Rijkswet van 7 juli 2010 tot
vaststelling van een zeegrens
tussen Curaçao en Bonaire, en
tussen Sint Maarten en Saba (Stb.
2010, 342), ter uitvoering van het
op 6 april 2016 te Philipsburg tot
stand gekomen Verdrag tussen de
regering van het Koninkrijk der
Nederlanden en de regering van de
Franse Republiek inzake maritieme

30 mei 2018

Bij een koninklijk
besluit te bepalen
tijdstip.
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afbakening in het Caribisch gebied
(Trb. 2016, 52 en 82)

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2018, no. 23

Besluit van de 29e juni 2018 tot
afkondiging van het Besluit van de
Minister van Infrastructuur en
Waterstaat, van de 30e mei 2018, nr.
IENW/BSK-2018/76657, houdende
wijziging van het Besluit erkende
organisaties Schepenwet in verband
met de actualisatie van erkende
organisaties en keuringsinstanties en
de intrekking van de aanwijzing van
Register
Holland
B.V.
als
keuringsinstantie
Besluit van de 3e juli 2018 tot
afkondiging van het Besluit van de 4e
juni 2018, houdende vaststelling van
het tijdstip van inwerkingtreding van
de Rijkswet van 23 augustus 2016,
houdende bepalingen omtrent de
verlening van visa voor de toegang
tot de landen van het Koninkrijk
(Rijksvisumwet).
Besluit van de 4e juli 2018 tot
afkondiging van de Regeling van de
Minister van Buitenlandse Zaken van
14 juni 2018, nr. Min-Buza2018.1422-22, tot regeling van de
verblijfstermijn die aan een visum
voor de toegang tot Caribisch
Nederland kan worden verbonden
en van de instanties waar een visum
kan worden aangevraagd
(Uitvoeringsregeling Rijksvisumwet)

12 juni 2018

1 juni 2018

4 juni 2018

1 juli 2018

14 juni 2018

1 juli 2018

AB 2018, no. 26

AB 2018, no. 27
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3

Besluit van de 4e juli 2018 tot
afkondiging van de Regeling van de
Minister van Buitenlandse Zaken van
14 juni 2018, nr. MinBuza.2018.1422-22, houdende
bepalingen inzake vrijstelling van de
visumplicht op grond van de
Rijksvisumwet (Regeling vrijstelling
visumplicht Rijksvisumwet)

1 juli 2018

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad
-

14 juni 2018
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Citeertitel
-

Datum
bekrachtiging
-

