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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploot van 26 maart 2018,
waarvan een opheffing op beslag roerende
zaken gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Antonio Boasman deurwaarder der
Uitvoeringsorgaan Sociale en
Ziektekostenverzekeringen (USZV) te St.
Maarten op verzoek van de directeur van het
Uitvoeringsorgaan Sociale en
Ziektekostenverzekeringen (USZV) , aan
ISLAND HOTEL CORPORATION N.V.
voorheen wonende te BEACON HILL ROAD
# 2, thans zonder bekende woon- of vestiging
adres op Sint Maarten of elders, een opheffing
op beslag roerende zaken betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 26 maart 2018, door
het Uitvoeringsorgaan Sociale en
Ziektekostenverzekeringen (USZV) te St.
Maarten.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploot van 26 maart 2018,
waarvan een opheffing op beslag roerende
zaken gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Antonio Boasman deurwaarder der
Uitvoeringsorgaan Sociale en
Ziektekostenverzekeringen (USZV) te St.
Maarten op verzoek van de directeur van het
Uitvoeringsorgaan Sociale en
Ziektekostenverzekeringen (USZV) , aan
ENDLESS VACATION N.V. voorheen wonende
te BEACON HILL ROAD # 2, thans zonder
bekende woon- of vestiging adres op Sint
Maarten of elders, een opheffing op beslag
roerende zaken betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 26 maart 2018, door het
Uitvoeringsorgaan Sociale en
Ziektekostenverzekeringen (USZV) te St.
Maarten.

De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen Uitvoeringsorgaan
Sociale en Ziektekostenverzekeringen (USZV)
te St. Maarten

De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen Uitvoeringsorgaan
Sociale en Ziektekostenverzekeringen (USZV)
te St. Maarten

EKVD REAL ESTATE SXM B.V.
in liquidation
The liquidator announces that there are no assets
known to him. The liquidation has ended and the
legal entity has ceased to exist at the date of this
publication. The final account is drawn up and
made available for inspection at the Trade Register
of the Chamber of Commerce Sint Maarten.
The liquidator
Van Eps Kunneman en van Doorne
Sint Maarten, the date of this publication
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ANNOUNCEMENT

ANNOUNCEMENT

Pursuant to article 11 of the National Decree
on the Supervisory Fees for
Trust Service Providers (N.G. 2004, no. 81)
(“NDSFT”)

Pursuant to article 11 of the National Decree
on the Supervisory Fees for Investment
Institutions
and Administrators (N.G. 2003, no. 83)
(“NDSF”)

The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
has, pursuant to article 5 in conjunction with
articles 6 and 7 of the NDSFT, determined that
the following amounts will be charged to trust
offices and trust service providers with a
dispensation for the year 2018.
Trust Office with a license:
The fixed amount referred to in article 6, sub a
of the NDSFT amounts to NAf. 1,000. The
variable amount referred to in article 6, sub b
of the NDSFT amounts to NAf. 400.
Trust Service Provider with a
dispensation:
The fixed amount referred to in article 7, sub a
of the NDSFT amounts to NAf. 500. The variable
amount referred to in article 7, sub b of the
NDSFT amounts to NAf. 40.

The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
has, pursuant to article 5 in conjunction with
articles 6 and 7 of the NDSF, determined that
the following amounts will be charged to the
investment institutions and administrators for
the year 2018.
Investment Institution:
The fixed amount referred to in article 6,
paragraph 1, sub a of the NDSF equals NAf.
1,780. The variable amount referred to in article
6, paragraph 1, sub b of the NDSF equals NAf.
17.80. The fixed amount referred to in article 6,
paragraph 2 of the NDSF equals NAf. 1,780.
Administrator:
The fixed amount referred to in article 7, sub a
of the NDSF equals NAf. 17,800. The variable
amount referred to in article 7, sub b of the
NDSF equals NAf. 1,780.

Willemstad, April 8, 2018
CENTRALE BANK CURACAO EN SINT
MAARTEN
Investment Institutions and Trust Supervision
Department
Simon Bolivar Plein 1
Willemstad, Curaçao

Willemstad, April 8, 2018
CENTRALE BANK CURACAO EN SINT
MAARTEN
Investment Institutions and Trust Supervision
Department
Simon Bolivar Plein 1
Willemstad, Curaçao
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De deurwaarder, Mark John Rabess
Gerechtsdeurwaarder
W. G. Buncamper Road # 4 Unit 1
Philipsburg
St.Maarten
Tel./Fax. 54 22146
Cel. 5207728
deurwaarder.rabess@gmail.com
St. Maarten, maart 28, 2018
Oproeping
bij exploot van de 21e eentwintigste maart 2018, 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 W.G. Buncamper Road #
4 unit 1 te Philipsburg , gevolggevend aan de beschikking van 14e maart 2018 van de E.
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg ,
DONALD PETERSON zonder bekende woon-of verblijfplaats hier te lande
Road # 4 unit 1 te Philipsburg , gevolggevend aan de beschikking van 14e maart 2018
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg ,
DONALD PETERSON zonder bekende woon-of verblijfplaats hier te lande
OPGEROEPEN, om op maandag, 17 juli 2018, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.Maarten om op de vordering van
1. SHIRLEY BARBARA PETERSON, wonende op Sint Maarten
2. WALTER JOSIAH PETERSON, wonende op Sint Maarten
3. SHERYL ISABEL PETERSON, wonende op Sint Maarten
YOLANDA CALVINA PETERSON, wonende op Sint Maarten, allen ten dezer zake domicilie
kiezende aan de Welfare Road # 57, Colebay, St. Maarten ten ten kantore van
Hoeve&Rogers Attorneys|Consultants, en gemachtigd de advocate mr. M. Hoever(AR
25/16)

De deurwaarder, Mark John Rabess
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De deurwaarder, Mark John Rabess
Gerechtsdeurwaarder
W. G. Buncamper Road # 4 Unit 1
Philipsburg
St.Maarten
Tel./Fax. 54 22146
Cel. 5207728
deurwaarder.rabess@gmail.com
St. Maarten, maart 28, 2018

Oproeping
bij exploot van de 21e eentwintigste maart 2018, 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 W.G. Buncamper Road #
4 unit 1 te Philipsburg , gevolggevend aan de beschikking van 14e maart 2018 van de E.
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg,
MARILYN PETERSON zonder bekende woon-of verblijfplaats hier te lande
OPGEROEPEN, om op maandag, 17 juli 2018, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.Maarten om op de vordering van
1. SHIRLEY BARBARA PETERSON, wonende op Sint Maarten
2. WALTER JOSIAH PETERSON, wonende op Sint Maarten
3. SHERYL ISABEL PETERSON, wonende op Sint Maarten
4. YOLANDA CALVINA PETERSON, wonende op Sint Maarten, allen ten dezer zake
domicilie kiezende aan de Welfare Road # 57, Colebay, St. Maarten ten ten kantore
van Hoeve&Rogers Attorneys|Consultants, en gemachtigd de advocate mr. M. Hoeve
(AR 25/16)

De deurwaarder, Mark John Rabess
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

February 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

Claims on deposit money banks
Current account balances

Claims on other sectors
Other assets

Difference
compared to
28-Feb-18 31-Jan-18

3,685.9
991.7
2,694.2
0.0

94.3
-20.5
114.8
0.0

559.6

-4.0

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

258.5
258.5

-5.3
-5.3

3,059.4

114.3

Currency in circulation

463.1

-14.2

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

188.7
138.9
47.6
1.8
0.4

-10.1
-9.4
-0.7
0.0
0.0

2,299.1
885.7
116.0
1,297.3

132.4
116.6
-10.5
26.4

108.6
45.9
62.6

6.1
4.2
2.0

927.6

-18.7

Domestic liabilities

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

68.6
68.6

-14.9
-14.9

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

491.0
491.0

10.9
10.9

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

Total assets

4,245.5

90.2

Difference
compared to
28-Feb-18 31-Jan-18

Total liabilities

4,245.5

90.2

During the month of February 2018, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%.
Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.26.4 million due to the higher base
amount1 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.10.5 million decline in the outstanding
amount of CDs.
Base money2 rose by NAf.102.4 million due to an increase in the current account balances of the
commercial banks (NAf.116.6 million) moderated by a decrease in currency in circulation (NAf.14.2
million).

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 current account balances rose largely because the commercial banks received funds from the Dutch
State Treasury Agency (DSTA) related to principal and interest payments on debt securities taken over
under the debt relief program and held in the portfolios of the commercial banks and their clients. In
addition, the decrease in the amount of outstanding CDs and transfers by N.V. Pensioen ESC from its
account at the Bank towards its accounts at the commercial banks contributed to the increase in the
current account balances. Also, USONA3 made transfers towards the commercial banks for the payment
of local creditors regarding the construction of the new hospital in Curaçao. However, the increase in
the reserve requirement and the net purchase of foreign exchange by the commercial banks at the Bank
moderated the increase in the current account balances. Moreover, part of the short-term credit that
was extended to the commercial banks by the Bank was repaid. This repayment explains the decline by
NAf.14.9 million in the item “Claims on deposit money banks” on the assets side of the balance sheet.
The item “Liabilities to nonresidents” decreased by NAf.5.3 million largely as a result of transfers by the
Central Bank of Aruba from its account at the Bank towards its foreign accounts. However, transactions
by some commercial banks in Bonaire towards their accounts at the Bank moderated the decrease in
this item.
The net position of the government with the Bank worsened by NAf.10.1 million, largely as a result of
transfers by the government of Curaçao towards USONA regarding the construction of the new hospital.
However, the decline in the deposits of the government of Curaçao was moderated by the transfer of
license fee over the month of January by the Bank. Meanwhile, the increase by NAf.4.2 million in the
item “Deposits of other residents” was the result of the payment by the DSTA of principal and interest
on debt securities held in the portfolio of the public sector pension fund of Curaçao, APC.
The increase by NAf.114.8 million in the item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet
was primarily the result of the transfers by the DSTA regarding the payment of principal and interest on
debt securities. Furthermore, N.V. ESC Pensioen transferred funds from abroad. This increase was,
however, mitigated by the net purchase of foreign exchange by the commercial banks at the Bank, the
payments by USONA to foreign creditors, and the transactions by the Central Bank of Aruba. In addition,
the item “Claims on other sectors” increased by NAf.10.9 million, due to, among other things, accrued
license fees over the month of January 2018 to be collected from the commercial banks by the Bank.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet dropped by NAf.20.5 million as a result
of the lower market value at the balance sheet date compared to the end of January 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, March 21, 2018
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

3

USONA is the foundation in charge with the construction of the new hospital in Curaçao.
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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

Afkondigingsblad

Link publicatie van adviezen

RvA no. SM-03-14-LB
Advies inzake de Lbham tot
wijziging van de
landsverordening Algemene
Ouderdomsverzekering

AB 2018, no. 13
Landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, van
de 2e maart 2018 tot wijziging
van de artikelen 7, eerste lid,
7a, eerste lid, en 26, derde tot
en met vijfde lid, van de
Landsverordening Algemene
Ouderdomsverzekering

-

http://www.sintmaartengov.org/gove
rnment/AZ/laws/Advisory%20Reports
/Advies%20Rva%20no.%20SM-03-14LB%20inzake%20Lbham%20tot%20wij
ziging%20van%20de%20Landsverorde
ning%20Algemene%20Ouderdomsver
zekering.pdf

RvA no. SM-01-14-LB
Advies inzake de Lbham tot
wijziging van de
landsverordening Algemene
Weduwen- en
Wezensverzekering

AB 2018, no. 13
Landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, van
de 2e maart 2018 tot wijziging
van de artikelen 11, 12, en 29
van de Landsverordening
Algemene Weduwen- en
Wezenverzekering

-

http://www.sintmaartengov.org/gove
rnment/AZ/laws/Advisory%20Reports
/Advies%20RvA%20no.%20SM-01-14LB%20inzake%20Lbham%20tot%20wij
ziging%20Landsverordening%20Algem
ene%20Weduwen%20en%20Wezensverzekering.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
Nummer
Afkondigingsblad

AB 2018, no. 13

AB 2018, no. 14

AB 2018, no. 15

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen
Citeertitel
Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 2e maart
2018 tot wijziging van de artikelen
7, eerste lid, 7a, eerste lid, en 26,
derde tot en met vijfde lid, van de
Landsverordening Algemene
Ouderdomsverzekering.
Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 2e maart
2018, tot wijziging van de artikelen
11, 12, en 29 van de
Landsverordening Algemene
Weduwen- en Wezenverzekering.
Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 8e maart
2018 tot uitbreiding van de
vormen van zorg waarop
verzekerden aanspraak hebben op
grond van de Landsverordening
algemene verzekering bijzondere
ziektekosten met ouderenzorg
(Landsbesluit uitbreiding AVBZzorg ouderenzorg)

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

19 maart 2018

1 mei en werkt
terug tot en met 10
oktober 2010

19 maart 2018

1 mei en werkt
terug tot en met 10
oktober 2010

12 maart 2018

24 april 2018 werkt
terug tot en met 1
mei 2015
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AB 2018, no. 12
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In werking getreden wettelijke regelingen
Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Landsbesluit van de 26e maart
2018 regelende de
inwerkingtreding van de
Landsverordening actualisering en
harmonisatie
toezichtlandsverordeningen
Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten en de Landsverordening
toezicht geldtransactiekantoren

27 maart 2018

Datum
inwerkingtreding

28 maart 2018

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten
Citeertitel

Datum
bekrachtiging

