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Aankondiging

VERKORTE BALANS VAN DE
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Gedurende de maand juni 2022 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 19,00%
gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.21,3 miljoen toe door
een stijging van de basis[1] waarover deze wordt berekend. Het bedrag aan uitstaande Certificates
of Deposit (CD’s) steeg met NAf.12,0 miljoen doordat de commerciële banken voor een hoger
bedrag hadden ingeschreven op de wekelijkse veilingen van CD’s met een looptijd van twee weken.
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De basisgeldhoeveelheid[2] nam met NAf.56,6 miljoen af door een daling van zowel
couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.36,0 miljoen) als de bankbiljetten en munten in
omloop (NAf.20,6 miljoen). De daling van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat van
de opname van dollartegoeden door de commerciële banken bij de Bank, de toename van de
verplichte reserves en de netto-aankoop van CD’s. Daarnaast droegen overmakingen van Gi-Ro
Settlement Holding (GSH N.V.) ten gunste van haar rekening bij de Bank bij aan de daling van de
rekening-couranttegoeden. De afname werd echter verzacht door de netto verkoop van deviezen
door de commerciële banken aan de Bank en de overmakingen van PSB Bank N.V.
(Postspaarbank), de overheid van Sint Maarten en een pensioenfonds van hun rekeningen bij de
Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken.
De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” nam met NAf.5,1 miljoen af, voornamelijk als gevolg
van de afname van de deposito’s van de commerciële banken in Bonaire bij de Bank. Een toename
in de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
(BZK) door de betaling van rente op obligaties uitgegeven door Curaçao en Sint Maarten die in
handen zijn van de Nederlandse Staat en van de deposito’s van de Centrale Bank van Aruba heeft
de daling van de post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” echter gematigd.
De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.16,0 miljoen verslechterd door een daling
van de deposito’s van Sint Maarten (NAf.17,8 miljoen), gematigd door een lichte stijging van de
deposito’s van Curaçao (NAf.1,8 miljoen). De daling van de deposito’s van Sint Maarten was
voornamelijk het gevolg van overmakingen naar haar rekeningen bij de commerciële banken in
verband met de wederopbouw van Sint Maarten, waaronder het Princess Juliana International
Airport, en rentebetalingen aan de Nederlandse Staat. De ontvangen gelden van het trustfonds bij de
Wereldbank in verband met de wederopbouw heeft de daling van de deposito’s van Sint Maarten
echter gematigd. De stijging van de deposito’s van Curaçao kwam voornamelijk door de overmaking
van geïnde licentierechten (license fee) over de maand mei 2022 door de Bank. Deze stijging werd
echter gematigd door de betaling van rente aan de Nederlandse Staat.
Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.29,2 miljoen gedaald wat vooral
het gevolg was van een overmaking naar het buitenland door een onder de noodregeling geplaatste
financiële instelling en door de overmakingen van PSB Bank N.V. ten gunste van haar rekeningen bij
de commerciële banken. De daling werd echter gematigd door de toename van de deposito’s van
het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) en GSH N.V. De toename van de deposito’s van
het APC waren het gevolg van een annuïteitenlening die in het kader van de schuldsanering door de
Nederlandse Staat was overgenomen en in de portefeuille van dit pensioenfonds zit. De stijging van
de deposito’s van GSH N.V. kwam door de overmaking van gelden van haar rekeningen bij de
commerciële banken naar haar rekening bij de Bank.
Aan de activazijde van de balans daalde de post “Deviezen” met NAf.81,9 miljoen, wat voornamelijk
kan worden toegerekend aan de overmaking van gelden naar het buitenland door een onder de
noodregeling geplaatste financiële instelling, de transacties van de commerciële banken in Bonaire
en de opname van dollartegoeden door de commerciële banken bij de Bank. De transacties van de
Centrale Bank van Aruba, de overmaking van gelden door de Wereldbank, het Nederlandse
Ministerie van Financiën en een pensioenfonds, en de netto verkoop van deviezen door de
commerciële banken hebben de daling van de post “Deviezen” echter gematigd.
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Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.16,3 miljoen gedaald door de
lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind mei 2022. De lagere marktwaarde kan
worden toegeschreven aan de reactie van beleggers op de internationale financiële markten op de
renteverhogingen van de Federal Reserve.[3] De afname van de post “Kapitaal en reserves” aan de
passivazijde van de balans was gerelateerd aan de lagere marktwaarde van de goudvoorraad.
Willemstad, 5 augustus 2022
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
[1] Binnenlandse schuld -/- lange-termijndeposito’s.
[2] Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant
tegoeden van de commerciële banken bij de Bank.
[3] In een poging om de inflatiedruk te beheersen, verhoogde de Amerikaanse Federal Reserve op
15 juni 2022 de beleidsrente met 0,75 procentpunt tot 1,5% – 1,75%.
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Aankondiging
AANKONDIGING

Bij exploit van de vierde augustus 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van
Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Cura?ao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO
RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Cura?ao, ten verzoeke van de besloten vennootschap
AUTOCITY B.V., gevestigd in Curaçao, die voor deze zaak domicilie kiest in Curaçao aan de
Pietermaai no. 23, ten kantore van de advocaat mr. Th. Aardenburg, aan STEVEN JONATHAN
BLANCA, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, BETEKEND, een
Schadestaat Ex Artikel 613 WVBRV, waarbij mededeling wordt gedaan, dat ingevolge het vonnis
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van 4 juli 2022, partijen verplicht zijn de schade te
vegoeden, een en ander als in voormeld schadestaat om-schreven.
De deurwaarder voornoemd,
R.A. RAMAZAN.
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Aankondiging
AANKONDIGING
Bij exploot van 5 augustus 2022, 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, 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 aldaar
kantoorhoudende aan het adres Grebbelinieweg # 84-A, ten verzoeke van: de naamloze
vennootschap GIRO BANK NV, gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, AAN: BELINDA
JULIETTE DEVID, zonder bekende woon of verblijfplaats op Curaçao of elders, BETEKEND: de
tweede grosse van een vonnis door de E.A. Rechter in Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao,
welk vonnis ter terechtzitting van het Gerecht voormeld op 12 januari 2009 in het openbaar is
uitgesproken, MET BEVEL: om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen, een en ander
zoals in voormeld exploot verder omschreven.
De Gerechtsdeurwaarder,
M.I. Bazur.
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Bekendmaking

CURACAO
Minister
van Financien
AANSCHRIJVING

Verlenging Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen
De Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen is op 13 mei 2022, voor de duur van 3 maanden,
in werking getreden en vervalt op 12 augustus 2022.
Op basis van de huidige omstandigheden vind ik het gewenst om de termijn genoemd in de
Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen te verlengen
Gelet op het voorgaande heb ik het volgende besloten.
De termijn genoemd in de Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen gepubliceerd op 12 mei
2022 in Landscourant editie no. 19, jaargang 2022 wordt verlengd met een periode van 3 maanden.
Deze aanschrijving geldt met ingang van 13 augustus 2022.
Willemstad, 3 augustus 2022
De Minister van Financiën,
J.F.A. SILVANIA
Uitgegeven de 12de augustus 2022
De Ministere van Algemene Zaken,
G.S. PISAS

Jaargang 2022 Editie no. 32

Landscourant van Curaçao

12 august 2022

Pagina 8

Liquidatie
GENERAL INCOME PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie)
Bij bestuursbesluit van 5 Augustus 2022 werd besloten de stichting per 5 Augustus 2022 te
ontbinden.
Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de vennootschap, opgericht naar het recht
van Curacao: GENERAL INCOME PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie), statutair gevestigd te
Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is
beëindigd.
De Vereffenaar
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Liquidatie
LIBERTY GROUP PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie)
Bij bestuursbesluit van 5 Augustus 2022 werd besloten de stichting per 5 Augustus 2022 te
ontbinden.
Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de vennootschap, opgericht naar het recht
van Curacao: LIBERTY GROUP PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie), statutair gevestigd te
Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is
beëindigd.
De Vereffenaar
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Liquidatie
WHITE STAR CORP PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie)
Bij bestuursbesluit van 5 Augustus 2022 werd besloten de stichting per 5 Augustus 2022 te
ontbinden.
Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de vennootschap, opgericht naar het recht
van Curacao: WHITE STAR CORP PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie), statutair gevestigd te
Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is
beëindigd.
De Vereffenaar
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Liquidatie
MULTITASK PRODUCTION PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie)
Bij bestuursbesluit van 5 Augustus 2022 werd besloten de stichting per 5 Augustus 2022 te
ontbinden.
Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de vennootschap, opgericht naar het recht
van Curacao: MULTITASK PRODUCTION PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie), statutair
gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de
“Stichting”;
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is
beëindigd.
De Vereffenaar
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Liquidatie
GLOBAL TRADE INVESTMENTS PRODUCTION PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie)
Bij bestuursbesluit van 5 Augustus 2022 werd besloten de stichting per 5 Augustus 2022 te
ontbinden.
Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de vennootschap, opgericht naar het recht
van Curacao: GLOBAL TRADE INVESTMENTS PRODUCTION PRIVATE FOUNDATION (in
liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao,
hierna genoemd: de “Stichting”;
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is
beëindigd.
De Vereffenaar
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Liquidatie
FUTURE VALUE PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie)
Bij bestuursbesluit van 5 Augustus 2022 werd besloten de stichting per 5 Augustus 2022 te
ontbinden.
Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de vennootschap, opgericht naar het recht
van Curacao: FUTURE VALUE PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie), statutair gevestigd te
Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is
beëindigd.
De Vereffenaar
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Liquidatie
BUSH HILL PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie)
Bij bestuursbesluit van 5 Augustus 2022 werd besloten de stichting per 5 Augustus 2022 te
ontbinden.
Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de vennootschap, opgericht naar het recht
van Curacao: BUSH HILL PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao,
en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is
beëindigd.
De Vereffenaar
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Liquidatie
BASIC SECURITY INCORPORATED PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie)
Bij bestuursbesluit van 5 Augustus 2022 werd besloten de stichting per 5 Augustus 2022 te
ontbinden.
Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de vennootschap, opgericht naar het recht
van Curacao: BASIC SECURITY INCORPORATED PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie),
statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna
genoemd: de “Stichting”;
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is
beëindigd.
De Vereffenaar
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Liquidatie
Bruno Holding N.V.
(in liquidatie)
Slotverantwoordig:
Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 is door de onderhavig publicatie van dat feit de vereffening
geeindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan.
De Vereffenaar
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Liquidatie
De vereffenaar van de besloten vennootschap Stratequity Holding B.V. in liquidatie, statutair
gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de
slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de
uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de
Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de
Vennootschap met ingang van 12 augustus 2022 is geëindigd.
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Liquidatie
AER Holding N.V.
(in liquidatie)
De heer J.M. Römer, handelende als vereffenaar van AER Holding N.V. (in liquidatie), een
naamloze vennootschap statutair gevestigd te Curaçao met haar vestigingsadres te Gaitoweg 35,
Willemstad, Curaçao en ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van
Koophandel & Nijverheid te Curaçao onder nummer 75871 (de “Vennootschap”) geeft hierbij de
volgende verklaringen.
Besluit van ontbinding
Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap van 9 augustus
2022 is besloten tot ontbinding van de Vennootschap met benoeming van de heer J.M. Römer tot
vereffenaar van de Vennootschap (de “Vereffenaar”).
Rekening en verantwoording
De Vereffenaar heeft tijdens de vereffening van de Vennootschap vastgesteld dat de Vennootschap
noch baten noch lasten bezit. De Vereffenaar verklaart dat er geen liquidatieoverschot is om aan de
rechthebbenden hiervan uit te keren.
De rekening en verantwoording ligt voor alle belanghebbenden ter inzage ten kantore van de
Vennootschap en de Kamer van Koophandel & Nijverheid van Curaçao.
Verzet tegen de rekening en verantwoording van de Vennootschap kan binnen dertig (30) dagen na
deze publicatie worden ingediend bij de bevoegde rechter te Curaçao.
De Vereffenaar,
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