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Landsbesluit

Landsbesluit

LANDSBESLUIT

van 28 januari 2019 no. 19/0282

De Gouverneur van Curaçao,

Op de voordracht van de Minister van Financiën,

Overwegende:

dat het wenselijk is om ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, onderdeel c, van de
Landsverordening identificatie bij dienstverlening[1], de organisatie aan te wijzen die wordt belast
met het toezicht op de kansspelsector, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 11°,
van die landsverordening;

Gelet op:

artikel 11, eerste lid, onderdeel c, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening;

Heeft goedgevonden:

Artikel 1

De bij notariële akte van 19 april 1999 opgerichte Stichting Gaming Control Board is belast met
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het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Landsverordening identificatie bij
dienstverlening gegeven voorschriften, voor zover het betreft de kansspelsector, bedoeld in
artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 11°, van die landsverordening.

Artikel 2

Het landsbesluit van 17 september 2015, no. 15/3294, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van de Landscourant
waarin de bekendmaking is geschied en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 4

Dit

landsbesluit

wordt

aangehaald

als:

Landsbesluit

toezichthouder

identificatie

bij

dienstverlening kansspelsector.

Willemstad,28ste januari 2019
L.A. GEORGE-WOUT

De Minister van Financiën,
K.A. GIJSBERTHA

Uitgegeven de 15de januari 2019
De Minister van Algemene Zaken,
E.P. RHUGGENAATH

_______________________

[1 PB 2017, no. 92 (GT).
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Landsbesluit

LANDSBESLUIT

van 28 januari 2019 no. 19/0283

De Gouverneur van Curaçao,

Op de voordracht van de Minister van Financiën,

Overwegende:

dat het wenselijk is om ter uitvoering van artikel 22mm, eerste lid, onderdeel c, van de
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties

[1]

, de organisatie aan te wijzen die wordt

belast met het toezicht op de kansspelsector, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder
11°, van die landsverordening;

Gelet op:

artikel 22mm, eerste lid, onderdeel c, van de Landsverordening melding ongebruikelijke
transacties;

Heeft goedgevonden:

Artikel 1
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De bij notariële akte van 19 april 1999 opgerichte Stichting Gaming Control Board is belast met
het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Landsverordening melding
ongebruikelijke transacties gegeven voorschriften, voor zover het betreft de kansspelsector,
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11°, van die landsverordening.

Artikel 2

Het landsbesluit van 17 september 2015, no. 15/3295, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van de Landscourant
waarin de bekendmaking is geschied en werkt terug tot en met 5 december 2015.

Artikel 4

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit toezichthouder ongebruikelijke transacties
kansspelsector.

Willemstad, 28ste januari 2019
L.A. GEORGE-WOUT

De Minister van Financiën,
K.A. GIJSBERTHA

Uitgegeven de 15de januari 2019
De Minister van Algemene Zaken,
E.P. RHUGGENAATH

________________________

[1] PB 2017, no. 99 (GT).
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Liquidatie

Liquidatie
PROMSANT INTERNTATIONAL HOLDING N.V., in liquidatie
gevestigd op Curaçao

Besluit tot ontbinding:
Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 5 februari 2019 is besloten
de Vennootschap per 5 februari 2019 te ontbinden.

De vereffenaar

Liquidatie
PETRONA & CROES (CURAÇAO) N.V.

Krachtens aandeelhoudersbesluit d.d. 6 februari 2019 is de Vennootschap op 6 februari 2019
ontbonden, onder benoeming van de heer A.G. Leijenaar als Vereffenaar van de
Vennootschap.

De Vereffenaar deelt mede dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en dat hierbij
de liquidatie is beëindigd.
De heer A.G. Leijenaar is benoemd tot Bewaarder van de boeken en bescheiden van de
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Vennootschap.

Liquidatie
ADVERTENTIE

In de op 7 februari 2019 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is besloten om
tot ontbinding van ThreeFold B.V. in liquidatie over te gaan.

De vereffenaar heeft geconstateerd dat er geen baten zijn. De slotverklaring is ter inzage
beschikbaar ten kantore van de vereffenaar en de Kamer van Koophandel.

Curaçao, 8 februari 2019

De vereffenaar
(Femas N.V.)

Liquidatie
ADVERTENTIE

In de op 7 februari 2019 gehouden Bestuursvergadering is besloten om tot ontbinding van
ThreeFold Private Foundation in liquidatie over te gaan.
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De vereffenaar heeft geconstateerd dat er geen baten zijn. De slotverklaring is ter inzage
beschikbaar ten kantore van de vereffenaar en de Kamer van Koophandel.

Curaçao, 8 februari 2019

De vereffenaar
(Femas N.V.)

Liquidatie
CMT PRIVATE FOUNDATION
Liquidated

In een op 27 december 2018 Bestuursbeluit van bovengenoemde Private Foundation werd
besloten tot onbinding van de Private Foundation per 27 december 2018.

De Vereffenaar heeft op 27 december 2018 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten
aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van
Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Private Foundation opgehouden te
bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en
heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi)
Mensing 36, Curaçao.

De Vereffenaar

Jaargang 2019 Editie no. 7

Landscourant van Curaçao

15 februari 2019

Pagina 9

Liquidatie
BMA PRIVATE FOUNDATION
Liquidated

In een op 27 december 2018 Bestuursbeluit van bovengenoemde Private Foundation werd
besloten tot onbinding van de Private Foundation per 27 december 2018.

De Vereffenaar heeft op 27 december 2018 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten
aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van
Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Private Foundation opgehouden te
bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en
heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi)
Mensing 36, Curaçao.

De Vereffenaar

Liquidatie
DIMCO PRIVATE FOUNDATION
Liquidated

In een op 27 december 2018 Bestuursbeluit van bovengenoemde Private Foundation werd
besloten tot onbinding van de Private Foundation per 27 december 2018.

De Vereffenaar heeft op 27 december 2018 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten
aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van
Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Private Foundation opgehouden te
bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en
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heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi)
Mensing 36, Curaçao.

De Vereffenaar

Liquidatie
LGR GROUP PRIVATE FOUNDATION
Liquidated

In een op 27 december 2018 Bestuursbeluit van bovengenoemde Private Foundation werd
besloten tot onbinding van de Private Foundation per 27 december 2018.

De Vereffenaar heeft op 27 december 2018 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten
aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van
Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Private Foundation opgehouden te
bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en
heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi)
Mensing 36, Curaçao.

De Vereffenaar

Liquidatie
MML PRIVATE FOUNDATION
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Liquidated

In een op 27 december 2018 Bestuursbeluit van bovengenoemde Private Foundation werd
besloten tot onbinding van de Private Foundation per 27 december 2018.

De Vereffenaar heeft op 27 december 2018 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten
aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van
Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Private Foundation opgehouden te
bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en
heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi)
Mensing 36, Curaçao.

De Vereffenaar

Liquidatie
YA CORP PRIVATE FOUNDATION
Liquidated

In een op 27 december 2018 Bestuursbeluit van bovengenoemde Private Foundation werd
besloten tot onbinding van de Private Foundation per 27 december 2018.

De Vereffenaar heeft op 27 december 2018 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten
aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van
Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Private Foundation opgehouden te
bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en
heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi)
Mensing 36, Curaçao.
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De Vereffenaar

Liquidatie
BMZ PRIVATE FOUNDATION
Liquidated

In een op 27 december 2018 Bestuursbeluit van bovengenoemde Private Foundation werd
besloten tot onbinding van de Private Foundation per 27 december 2018.

De Vereffenaar heeft op 27 december 2018 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten
aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van
Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Private Foundation opgehouden te
bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en
heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi)
Mensing 36, Curaçao.

De Vereffenaar

Liquidatie
GAV PRIVATE FOUNDATION
Liquidated
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In een op 27 december 2018 Bestuursbeluit van bovengenoemde Private Foundation werd
besloten tot onbinding van de Private Foundation per 27 december 2018.

De Vereffenaar heeft op 27 december 2018 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten
aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van
Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Private Foundation opgehouden te
bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en
heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi)
Mensing 36, Curaçao.

De Vereffenaar

Liquidatie
LOP PRIVATE FOUNDATION
Liquidated

In een op 27 december 2018 Bestuursbeluit van bovengenoemde Private Foundation werd
besloten tot onbinding van de Private Foundation per 27 december 2018.

De Vereffenaar heeft op 27 december 2018 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten
aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van
Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Private Foundation opgehouden te
bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en
heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi)
Mensing 36, Curaçao.

De Vereffenaar
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Liquidatie
MTL PRIVATE FOUNDATION
Liquidated

In een op 27 december 2018 Bestuursbeluit van bovengenoemde Private Foundation werd
besloten tot onbinding van de Private Foundation per 27 december 2018.

De Vereffenaar heeft op 27 december 2018 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten
aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van
Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Private Foundation opgehouden te
bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en
heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi)
Mensing 36, Curaçao.

De Vereffenaar

Liquidatie
PGR PRIVATE FOUNDATION
Liquidated

In een op 27 december 2018 Bestuursbeluit van bovengenoemde Private Foundation werd
besloten tot onbinding van de Private Foundation per 27 december 2018.
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De Vereffenaar heeft op 27 december 2018 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten
aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van
Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Private Foundation opgehouden te
bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en
heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi)
Mensing 36, Curaçao.

De Vereffenaar

Liquidatie
SPM PRIVATE FOUNDATION
Liquidated

In een op 27 december 2018 Bestuursbeluit van bovengenoemde Private Foundation werd
besloten tot onbinding van de Private Foundation per 27 december 2018.

De Vereffenaar heeft op 27 december 2018 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten
aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van
Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Private Foundation opgehouden te
bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en
heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi)
Mensing 36, Curaçao.

De Vereffenaar
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Liquidatie
YM GROUP N.V.
liquidated

Correctie publicatiie van 14 december 2018 in de Curaçaosche Courant:

De Vereffennaar heeft 31 oktober 2018 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten
aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van
Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Vennooschap opgehouden te
bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en
heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi)
Mensing 36, Curaçao.

DE VEREFFENAAR

Liquidatie
CF HOLDING N.V.
liquidated

Correctie publicatiie van 14 december 2018 in de Curaçaosche Courant:

De Vereffennaar heeft 31 oktober 2018 vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten
aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van
Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de Vennooschap opgehouden te
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bestaan per voornoemde datum. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en
heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap, Kaya W.F.G. (Jombi)
Mensing 36, Curaçao.

DE VEREFFENAAR

Liquidatie
Yakunty Private Foundation
(Geliquideerd)

Slotverantwoording

De liquidatie heeft plaatsgevonden nadat de vereffenaar bij zijn aantreden heeft geconstateerd
dat er geen baten aanwezig zijn.

Liquidatie
DABROLI HOLDINGS LTD.
Company No. 1898021
(in voluntary liquidation)

NOTICE is hereby given, in accordance with the BVI Business Companies Act, 2004 that the
above-named company, is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on
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January 28th, 2019 and Shuranie Elmira Martina of Kent U Zelf naast # 38, Curacao is the
voluntary liquidator.

Dated: January 28th, 2019
(Sgd) Shuranie Elmira Martina
Voluntary Liquidator

Liquidatie
CETEANE HOLDINGS LTD.
Company No. 1898022
(in voluntary liquidation)

NOTICE is hereby given, in accordance with the BVI Business Companies Act, 2004 that the
above-named company, is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on
January 28th, 2019 and Shuranie Elmira Martina of Kent U Zelf naast # 38, Curacao is the
voluntary liquidator.

Dated: January 28th, 2019
(Sgd) Shuranie Elmira Martina
Voluntary Liquidator

Liquidatie
Brelam Private Foundation
in liquidatie, gevestigd te Schouwburgweg 3, Gaito,
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Curaçao.

Bij besluit van de Algemene Vergadering van Bestuursleden van de stichting is besloten de
stichting per 30 augustus 2018 te ontbinden.

De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een
slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de stichting en het
handelsregister is neergelegd.

Aankondiging

Aankondiging

For di 1 di november 2018, Sra. mr. Caroline M.M. Walraven no ta empleá mas na Financial
Intelligence Unit Curaçao (e FIU) i konsekuentemente no ta enkargá mas ku supervishon pa
loke ta trata kumplimentu ku e ordenansanan “Landsverordening melding ongebruikelijke
transacties (LvMOT) (P.B. 2017, no. 99 (GT)) i “Landsverordening identificatie bij
dienstverlening (LID) (P.B. 2017, no. 92(GT)) pa loke ta trata profeshonalnan i institutonan no
finansiero ku ta kai bou di supervishon di e FIU.

mr. A. M.Ch. Kemna MBA CAMS
Hefe Financial Intelligence Unit Curaçao
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Aankondiging

Per 1 november 2018 is mevrouw mr. Caroline M.M. Walraven niet meer werkzaam bij de
Financial Intelligence Unit Curaçao (de FIU) en is dien ten gevolge niet meer belast met het
toezicht op de naleving van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT)
(P.B. 2017, no. 99 (GT)) en Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID) (P.B. 2017,
no. 92 (GT)) voor de vrije beroepsbeoefenaren en niet financiële instellingen die onder het
toezicht van de FIU vallen.

mr. A. M.Ch. Kemna MBA CAMS
Hoofd Financial Intelligence Unit Curaçao

Aankondiging

As of November 1st, 2018, Mrs. Caroline M.M. Walraven LL.M is no longer employed at the
Financial Intelligence Unit Curaçao (the FIU) and as a consequence she is no longer
responsible for monitoring compliance with the provisions of the National Ordinance reporting
unusual transactions (NORUT) (O.G. 2017, no. 99 (GT)) and the National Ordinance

Jaargang 2019 Editie no. 7

Landscourant van Curaçao

15 februari 2019

Pagina 21

identification when rendering services (NOIS) (O.G. 2017, no. 92 (GT)) by designated
non-financial businesses and professions.

A. M.Ch. Kemna, LL.M MBA CAMS
Head Financial Intelligence Unit Curaçao

Aankondiging

For di 1 di yanüari 2019, Sra. mr. Marilisa C. Mathew no ta empleá mas na Financial
Intelligence Unit Curaçao (e FIU) i konsekuentemente no ta enkargá mas ku supervishon pa
loke ta trata kumplimentu ku e ordenansanan “Landsverordening melding ongebruikelijke
transacties” (LvMOT) (P.B. 2017, no. 99 (GT)) i “Landsverordening identificatie bij
dienstverlening” (LID) (P.B. 2017, no. 92 (GT)) pa loke ta trata profeshonalnan i institutonan no
finansiero ku ta kai bou di supervishon di e FIU.

mr. A. M.Ch. Kemna MBA CAMS
Hefe Financial Intelligence Unit Curaçao

Aankondiging
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Per 1 januari 2019 is mevrouw mr. Marilisa C. Mathew niet meer werkzaam bij de Financial
Intelligence Unit Curaçao (de FIU) en is dien ten gevolge niet meer belast met het toezicht op
de naleving van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) (P.B. 2017,
no. 99 (GT)) en Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID) (P.B. 2017, no. 92 (GT))
voor de vrije beroepsbeoefenaren en niet financiële instellingen die onder het toezicht van de
FIU vallen.

mr. A. M.Ch. Kemna MBA CAMS
Hoofd Financial Intelligence Unit Curaçao

Aankondiging

As of January 1st, 2019, Mrs. Marilisa C. Mathew LL.M is no longer employed at the Financial
Intelligence Unit Curaçao ( the FIU) and as a consequence she is no longer responsible for
monitoring compliance with the provisions of the National Ordinance reporting unusual
transactions (NORUT) (O.G. 2017, no. 99 (GT)) and the National Ordinance identification when
rendering services (NOIS) (O.G. 2017, no. 92 (GT)) by designated non-financial businesses and
professions.
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A. M.Ch. Kemna, LL.M MBA CAMS
Head Financial Intelligence Unit Curaçao

Aankondiging
ONDER CURATELE STELLING

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg zittingsplaats Curaçao d.d. 31 januari 2019 is
mevrouw

Elba B. Janzen-Damatius

geboren op Curaçao op 28 september 1938 onder curatele gesteld met benoeming van
mevrouw Shaluska J.C. Eisden-Janzen
tot curator.

Aankondiging

MEDEDELING

MEDEDELING van de Bekendmaking ingevolge artikel 2:25, zesde lid, van het Burgerlijk
Wetboek van Curaçao, van de beschikkingen van de Kamer van Koophandel en
Nijverheid van 20 november 2018 tot ontbinding van de op de Ontbindingslijst van 21
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september 2018 voorkomende rechtspersonen, met inachtneming van de afvoeringen
van de Ontbindingslijst.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:25, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek van
Curaçao, doet de Kamer mededeling van de bekendmaking van de beschikkingen van 20
november 2018 tot ontbinding van de rechtspersonen (zie: www.curacao-chamber.cw (Quick
Links: Ontbindingsbeschikkingen) voorkomende op de Ontbindingslijst die op 21 september
2018 geplaatst is op de webpagina van de Kamer, www.curacao-chamber.cw (onder Quick
Links: Proposals to dissolve/Ontbindingslijst 21 september 2018) (zie tevens onder Quick links:
Afvoeringen Ontbindingslijsten)

Van de plaatsing van deze ontbindingsbeschikkingen op de webpagina van de Kamer doet de
Kamer mededeling in de Curaçaose Courant en in een ander dagblad op Curaçao.

Belanghebbenden hebben op grond van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak na
deze bekendmaking zes weken de tijd om tegen een beschikking, zoals vorengenoemd, in
beroep te komen bij het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao.

Willemstad, 15 februari 2019

wg
W.A. Jonckheer

Oproeping

Oproeping
AANKONDIGING
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Bij exploot van 4 februari 2019 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van
Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft
getekend, heb ik,

SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS , toegevoegd aspirant

deurwaarder, werkzaam ten kantore van

MARLON ISIDRO BAZUR , deurwaarder voor

burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van
Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A,
gevolggevend aan de beschikking van 28 januari 2019 van de E.A. Rechter in het voormeld
Gerecht, BEATRIZ CECILIA MAZO ARTEAGA, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op
Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op dinsdag 28 mei 2019 des voormiddag om 09:00
uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis aan het Wilhelminaplein # 4 op Curaçao voor
de E.A. Rechter, teneinde op de door MARSHALL GREGORY OSEPA tegen hem/haar
ingestelde vordering te antwoorden.

De Gerechtsdeurwaarder,
S.R.V. Rollins

.

Oproeping
AANKONDIGING

Bij exploit van de achtste februari 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN
, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te
Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de
beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de
6de februari 2019, SABINA RADO GAISAN , woonplaats onbekend binnen noch buiten
Curacao, OPGEROEPEN IN KORT GEDING voor de terechtzitting van woensdag, 15 mei
2019, des voormiddags om 9.00 uur , ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op
Curacao, teneinde op de door DAVE PATRICK BASILIDE VAN DOORNEVELD, gem. Mr. D.
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Douwes, tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.

De deurwaarder voornoemd,
R.A. RAMAZAN

.

Bekendmaking

Bekendmaking
VERKORTE BALANS VAN DE
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Gedurende de maand december 2018 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve
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op 18,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.15,9
miljoen af door een daling van de basis 1 waarover deze wordt berekend. Voorts zette de Bank
haar beleid voort om het bedrag aan uitstaande Certificates of Deposit (CD’s) geleidelijk te
verminderen. Hierdoor werd tijdens de tweewekelijkse veilingen van CD’s een lager bedrag
geveild dan verviel en tegen een hogere “haircut” op het rentepercentage. Als gevolg hiervan
waren er aan het einde van 2018 geen uitstaande CD’s meer en zijn de veilingen voorlopig
opgeschort.
De basisgeldhoeveelheid

2

nam met NAf.66,3 miljoen af door een daling van de

rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.83,7 miljoen), gematigd door een
stijging van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.17,4 miljoen). De bankbiljetten en
munten in omloop stegen als gevolg van de grotere vraag naar geld door het publiek in verband
met de feestdagen. De daling van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken
was voornamelijk het gevolg van de herfinanciering van uitstaande obligaties die in het verleden
door Integrated Utility Holding N.V. waren uitgegeven. Deze daling werd echter gematigd door
overmakingen door de overheid van Curaçao, de overheid van Sint Maarten en N.V. Pensioen
ESC van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële
banken. Ook hebben de betalingen van USONA aan lokale crediteuren in verband met de bouw
van het nieuwe ziekenhuis in Curaçao, de afname van de verplichte reserves en de netto
terugbetaling van CD’s de daling van de rekening-courant tegoeden verzacht.
De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” steeg met NAf.5,2 miljoen als gevolg van een
toename van de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) bij de Bank in verband met rentebetalingen op obligaties uitgegeven
door Curaçao en Sint Maarten die in handen zijn van de Nederlandse Staat.

De netto positie van de overheid bij de Bank is met NAf.28,2 miljoen verslechterd door een
daling van de deposito’s van zowel de overheid van Curaçao (NAf.18,9 miljoen) als de overheid
van Sint Maarten (NAf.9,3 miljoen). In de maand december 2018 hebben beide overheden
overmakingen gedaan naar hun rekeningen bij de commerciële banken en rente betaald op
obligaties in handen van de Nederlandse Staat. Bovendien heeft de overheid van Curaçao
betalingen gedaan aan USONA in verband met de bouw van het nieuwe ziekenhuis. De
verslechtering van de netto positie van de overheid bij de Bank werd echter gematigd door de
overmaking van licentierechten (license fee) over de maand november door de Bank aan de
overheid van Curaçao.

Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.3,2 miljoen gestegen, wat
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grotendeels het gevolg was van ontvangen gelden door het Algemeen Pensioenfonds van
Curaçao, APC, van het Nederlandse Agentschap van de Generale Thesaurie in verband met
een overgenomen annuïteitenlening in het kader van de schuldsanering die in de portefeuille
van het APC zit.

Aan de activazijde van de balans nam de post “Overige vorderingen” met NAf.131,0 miljoen af
wat voornamelijk kwam door de herfinanciering van uitstaande obligaties van Integrated Utility
Holding N.V. Hierdoor werd een deel van deze obligaties in de portefeuille van de Bank
afgelost. Voorts nam de post “Deviezen” met NAf.21,8 miljoen toe wat vooral kwam door de
overmakingen van gelden uit het buitenland door N.V. Pensioen ESC en het Nederlandse
Agentschap. Echter, de betalingen van USONA aan buitenlandse crediteuren hebben de
stijging van de post “Deviezen” gematigd.

Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.48,2 miljoen gestegen als
gevolg van de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind november 2018.
De stijging van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was
gerelateerd aan de toename van de marktwaarde van goud.

___________________

1
2

Binnenlandse schuld -/- lange-termijndeposito’s.
Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant

tegoeden van de commerciële banken bij de Bank.

Willemstad, 11 februari 2019
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
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