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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 25 maart 2019 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
CANDIDA NORBERTA VALDEZ RUIZ en
ROCKNEY GILBERT HELLEMENT, beiden wonende in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos
OPROEPING
Verkort termijn toegestaan door de rechter

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

erfgenamen van Vernon HICKINSON,
zonder bekende woon- of verblijfplaats,

om 1 juli 2019 om 11:00 uur voor de rechter
in het Gerechtsgebouw in Aruba te verschijnen, teneinde te worden gehoord in verband
met een door mr. Jean Maurice de Cuba, ingediend verzoek m.b.t. salarisbepaling (beheers)executeur (AR-2528/AUA201600736).
De griffier,
E.E. de Weever

EDITIE NO. 11

Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Ministerie van Justitie, Veiligheid en
Integratie

OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

RAMOS, Moisés Reges Ramón, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of elders,

om op dinsdag 4 juni 2019 om 09:45 uur voor
de rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, voor de mondelinge behandeling
in verband met een door DIRECTIE
VOOGDIJRAAD ingediend OTS minderjarigenverzoek AUA201901394 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
LIQUIDATIE

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

LUIS ATILES, Fernando, wonende in de
Dominikaanse Republiek,

om op dinsdag 25 juni 2019 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend OTS
minderjarigenverzoek AUA201901553 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

MEDINA AVIATION A.V.V.
(in liquidatie)
In de op 17 mei 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van bovengenoemde vennootschap werd besloten de vennootschap te ontbinden per 17
mei 2019.
Het plan van uitkering, houdende de grondslagen van de verdeling, is ten kantore van
het handelsregister zo mede ten kantore van
de vennootschap ter inzage neergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36, P.O. Box 1256
Oranjestad, Aruba

OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

HILL, Joshua Benjamin, zonder bekende
woon- of verblijfplaats in NEDERLAND,

om op dinsdag 25 juni 2019 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door HET
OPENBAAR MINISTERIE ingediend voorlopige toevertrouwingverzoek over de minderjarige AUA201901566 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

LIQUIDATIE
AEG AIR A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 25 februari
2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36, P.O. Box 1256
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
BEACON WORLDWIDE (ARUBA)
FREE ZONE V.B.A.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten
kantore van het handelsregister als ten kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
IMC Int’l Management & Trust Co. N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
BEHEERS- EN ADMINISTRATIEKANTOOR LOGRA N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 19 mei 2019 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per 19 mei 2019.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Johannes Adrianus van Gulick
Constantijn Huygenstraat 19E
LIQUIDATIE
CASA MATIAS FREEZONE ARUBA N.V.
(in liquidatie)
Middels een aandeelhoudersbesluit van 15
april 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per
15 april 2019.
Tot vereffenaar is benoemd de heer Lennert
David Gruszecki, woonachtig te New York,
U.S.A. en tot bewaarder is benoemd Metromanagement Group, LLC gevestigd te New
York, U.S.A.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Lennert David Gruszecki
5 Greenhouse Lane
Brookville, New York 11545
U.S.A.

LIQUIDATIE
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
ARUBA BANK
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 15 mei
2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Jan Arie Stam
Koningin Astrid Boulevard 67
2202 BD Noordwijk
The Netherlands
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 3 mei 2019, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het originele voor
GEZIEN heeft getekend, is WILHEM
MIRANDA MALDONADO, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
WEDEROM OPGEROEPEN
om op woensdag, 21 augustus 2019 des
voormiddags om 08.30 uur ter terechtzitting
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
in het gerechtsgebouw aan de John G.
Emanstraat nr. 51 te Oranjestad in Aruba te
verschijnen, teneinde op het door de stichting
STICHTING
ZIEKENVERPLEGING
ARUBA, gevestigd en kantoorhoudende in
Aruba, ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 9 mei 2019, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is MERCEDES
TOMASINA CALDERON, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders
OPGEROEPEN:
om op maandag, 2 september 2019 des voormiddags om 09.00 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba in
het gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat
nr. 51 te Oranjestad Aruba te verschijnen,
teneinde op het door GEORGE EDWARD
RAMA, ingediend verzoek (EJ-201901412)
te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 9 mei 2019, ten verzoeke van: SUE-ANN SUGHEIDI HENRIQUEZ, wonende in Aruba, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is aan HENDRIX
FRANCISCO VALORIAN, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:

de grosse van een rechterlijke beschikking
van maandag, 11 maart 2019 waarbij de echtscheiding tussen partijen op 19 juli 2011 in
Nederland met elkander gehuwd is uitgesproken.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 7 mei 2019 van de deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Directeur van de DWJZ in
Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft
getekend, is: OTMAR GREGORIO MELARIA; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats op Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 2 september 2019 des voormiddags om 09:00 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
op Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Mildred Christine Jean Angela ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 10 mei 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
Roland ELIEN, met onbekende woon- of
verblijfplaats,
WEDEROPGEROEPEN:
om op maandag, 19 augustus 2019 des voormiddags om 09.00 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba
te verschijnen, teneinde op het door Darline
SÉNATUS, ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, L.R. Morales-Wix, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 14 mei 2019, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan
voor GEZIEN heeft getekend, is ALEJANDRO DUQUE: zonder bekende woon- of
verblijfplaats in Aruba,
WEDEROMOPGEROEPEN
om op maandag, 19 augustus 2019 om 9:00
uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd te J.G.

Emanstraat no. 51 te Oranjestad in Aruba te
verschijnen, teneinde op het door ADRIANA
ELIZABETH GONZALEZ JIMENEZ, ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)
Oprichtingen
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid, bij akte ten overstaan van
haar verleden, zijn opgericht:
LALAN’S FREIGHT & TRANSPORT
SERVICES V.B.A., gevestigd in Aruba, bij
akte van 30 april 2019; verklaring van geen
bezwaar van 24 april 2019, nr. 2453/V.B.A.
ITALIE INVESTMENTS V.B.A., gevestigd
in Aruba, bij akte van 30 april 2019; verklaring van geen bezwaar van 17 april 2019, nr.
2446/V.B.A.
MVB REAL ESTATE & CONSULTANTS
V.B.A., gevestigd in Aruba, bij akte van 7
mei 2019; verklaring van geen bezwaar van 3
mei 2019, nr. 2459/V.B.A.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
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OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu is voornemens in het
openbaar aan te besteden, het door het Land
Aruba te financieren project: “Verfraaiing Infrastructuur Pro Catedral San Francisco”.
Volgens bestek DOW nr. 02 - 2019.

4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

Korte omschrijving van het werk:
Het verharden en verfraaiien van de bermen,
aanbrengen van groenvoorzieningen en nieuwe parkeervakken t.b.v. de situatie nabij de
Pro Catedral San Francisco te Oranjestad. Het
aanbrengen van nieuwe en het optimaliseren
van de bestaande bushalten/standplaatsen
t.b.v. grote en kleine bussen.

OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu is voornemens in het
openbaar aan te besteden, het door Land Aruba te financieren project:

Uitvoeringstermijn:
60 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.
Het bestek is vanaf 17 mei 2019 verkrijgbaar
bij DOW tegen betaling van Afl. 500,=.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 17 mei 2019 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 22 mei
2019 om 10.00 uur v.m. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 27 mei 2019.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 19
juni 2019 om 11.00 uur v.m. op het kantoor
van de directeur van de Dienst Openbare
Werken.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van
de Kamer van Koophandel van Aruba
(niet ouder dan 6 maanden).
2. Bereidheidverklaring tot het instellen van
een bankgarantie of borg.
3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.

“Upgrading Parkeerterrein Santa Filomena
Kerk te Paradera”.
Volgens bestek DOW nr. 03 - 2019.
Korte omschrijving van het werk:
Het vernieuwen van het parkeerterrein, aanbrengen van groenvoorziening, irrigatiesysteem, straatverlichting, renoveren van het Sta.
Filomena Plein en aanbrengen van een bushaven gelegen aan de toegangsweg.
Uitvoeringstermijn:
80 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.
Het bestek is vanaf 22 mei 2019 verkrijgbaar
bij DOW tegen betaling van Afl. 750,=.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 22 mei 2019 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 27 mei 2019
om 10.00 uur v.m. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 3 juni 2019.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 21
juni 2019 om 11.00 uur v.m. op het kantoor
van de directeur van de Dienst Openbare
Werken.
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De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van
de Kamer van Koophandel van Aruba
(niet ouder dan 6 maanden).
2. Bereidheidverklaring tot het instellen van
een bankgarantie of borg.
3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.
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AANWIJZING
Van 10 mei 2019 No. 89 van de President van de Centrale Bank van Aruba

Overwegende:
dat het wenselijk is om de heer J.J.A. Zichem, werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba,
aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 52 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (A.B. 1998 no. 16);
artikel 25 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (A.B. 2000 no. 82);
artikel 12 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (A.B. 2003 no. 60);
artikel 28 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (A.B. 2009 no 13);
artikel 15 van de Sanctieverordening 2006 (A.B. 2007 no. 24);
artikel 20 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);
artikel 35 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
artikel 93 van de Landsverordening toezicht effectenverkeer (A.B. 2016 no. 53).
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, de heer J.J.A. Zichem, in zijn hoedanigheid van werknemer bij de
Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening toezicht kredietwezen;
de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven;
de Landsverordening toezicht trustkantoren;
de Sanctieverordening 2006;
de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen;
de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering; en
de Landsverordening toezicht effectenverkeer.

II.

vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.

Jeanette R. Semeleer
President
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AANWIJZING
Van 10 mei 2019 No. 90 van de President van de Centrale Bank van Aruba

Overwegende:
dat het wenselijk is om mevrouw E.C.P.M. Kok, werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba,
aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 52 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (A.B. 1998 no. 16);
artikel 25 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (A.B. 2000 no. 82);
artikel 12 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (A.B. 2003 no. 60);
artikel 28 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (A.B. 2009 no 13);
artikel 15 van de Sanctieverordening 2006 (A.B. 2007 no. 24);
artikel 20 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);
artikel 35 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
artikel 93 van de Landsverordening toezicht effectenverkeer (A.B. 2016 no. 53).
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, mevrouw E.C.P.M. Kok, in haar hoedanigheid van werknemer bij de
Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening toezicht kredietwezen;
de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven;
de Landsverordening toezicht trustkantoren;
de Sanctieverordening 2006;
de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen;
de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering; en
de Landsverordening toezicht effectenverkeer.

II.

vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.

Jeanette R. Semeleer
President
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 31 maart 2019

(ARTIKEL 32 VAN DE CENTRALE BANKVERORDENING)
_______________________________________________________________________________
ACTIVA
AFL.
PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN
AFL.
_______________________________________________________________________________
Goud1)
Vorderingen in buitenlandse
geldsoorten
Gebouwen en inventaris
Voorraad herdenkingsmunten
Drukkosten bankbiljetten
Diverse rekeningen

258.065
1.648.506
15.806
535
1.316
9.808

Bankbiljetten in omloop
272.418
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
41.623
- Banken
1.345.385
- Overige
1.278
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
684
Gelden in consignatie
1.813
Diverse rekeningen
7.742
Herwaardering goud en deviezen
156.131
Algemene reserve en onverdeelde winst 96.960
Kapitaal
10.000

__________
1.934.034
=========

Beleningsrente: 1%

__________
1.934.034
=========

J.R. SEMELEER
PRESIDENT
CENTRALE BANK VAN ARUBA

1) Goud wordt per kwartaal gewaardeerd tegen de geldende marktwaarde. De herwaardering vindt plaats in maart,
juni, september en december van elk jaar.
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LANDSBESLUIT
VAN 9 APRIL 2019 No. 2
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling
Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Universiteit van Aruba er een College van Curatoren bestaat;
dat de leden van het College van Curatoren bij landsbesluit worden benoemd en ontslagen;
dat de heer J.A. van der Linde MSc. bij Landsbesluit van 11 april 2017 No.16 (251/17), met
ingang van 1 februari 2017 als lid van het College van Curatoren is benoemd voor een periode van vier jaren;
dat de heer J.A. van der Linde MSc. bij brief van 16 februari 2018 aan de president curator,
de heer J. Nicolaas, zijn ontslag als lid van het College van Curatoren heeft verzocht met ingang van 1 maart 2018;
dat abusievelijk niet is voorzien in de ontslagverlening van de heer J.A. van der Linde MSc.
als lid van het College van Curatoren;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om aan de heer J.A. van der Linde MSc., met
terugwerkende kracht tot 1 maart 2018, zijn ontslag te verlenen als lid van het College van
Curatoren;
Gelet op:
Artikel 7, tweede lid, van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 maart 2018, aan de heer J.A. van der Linde MSc. als lid van het College
van Curatoren, zijn ontslag te verlenen onder dankzegging voor de door hem bewezen diensten;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 april 2019
J.A. Boekhoudt

De minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling,
A.R. Lampe
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LANDSBESLUIT
VAN 10 MEI 2019 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector, de Minister van
Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie en
de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie
Gelezen:
de ministerraadbeslissing van 10 mei 2019 (BE-33/19);
In overweging genomen hebbende:
dat de regering van Venezuela op 20 februari 2019 onder meer de Venezolaanse luchthavens voor luchtverkeer tussen Venezuela en Aruba, Bonaire en Curaçao heeft gesloten;
dat hierdoor het luchtverkeer tussen enerzijds Venezuela en anderzijds Aruba, Bonaire en
Curaçao werd stil gelegd;
dat volgens verkregen berichten de regering van Venezuela op 10 mei 2019 besloten heeft
luchtverkeer tussen Venezuela en Aruba hervat kan worden;
dat volgens dezelfde berichten deze maatregel wel voor Aruba, maar niet voor Bonaire en
Curaçao geldt;
dat in Venezuela nog steeds sprake is van een verergerende crisissituatie op politiek, sociaal, financieel en economisch gebied die een mogelijke uitstraling naar de regio kan hebben, onder andere naar Aruba;
dat niet uit te sluiten is dat verdere escalatie van de crisissituatie in Venezuela ernstige gevolgen kan hebben voor Aruba, onder meer in de vorm van een toename van de migratiestroom vanuit Venezuela naar Aruba, wat weer nadelige gevolgen kan hebben voor de
openbare orde en veiligheid in Aruba;
dat hierdoor sprake is van een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 4 van de
Luchtvaartverordening en overgegaan moet worden tot een tijdelijk verbod tussen Aruba en
Venezuela;
Gelet op:
artikel 4 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 No. GT 58);
HEEFT BESLOTEN:
I.

dat met onmiddellijke ingang, voor een periode van een (1) maand de luchtvaart tussen
Aruba en Venezuela te verbieden;

II.

dat aan dit tijdelijk verbod bekendheid wordt geven door middel van publicatie in een
“NOTICE TO AIRMEN”;
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III. dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 10 mei 2019
J.A. Boekhoudt

de Minister van Transport,
Communicatie en Primaire Sector,
C.V.J. Romero

de Minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie,
E.C. Wever-Croes

De Minister van Justitie, Veiligheid
en Justitie,
A.C.G. Bikker
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van de
MINISTER VAN TOERISME, VOLKSGEZONDHEID EN SPORT
Overwegende:
 Dat de Stichting “Fundacion Facilidadnan Deportivo” (FFD) door een Raad van Bestuur
wordt beheerd en bestuurd;
 Dat de Raad van Bestuur uit een negental meerderjarige leden bestaat, te weten:
o één (1) voorzitter;
o één (1) secretaris;
o één (1) penningmeester;
o zes (6) commissarissen;
waarvan er drie (3) benoemd worden door de Arubaanse Sport Unie, drie (3) door de
Stichting Fundacion Lotto pa Deporte en drie door Land Aruba;
 Dat de leden die Land Aruba vertegenwoordigen door de Minister belast met Sportzaken
worden benoemd.
Gelet op:
 De Statuten van de FFD, met name artikel 4 lid 2, en artikel 5 lid 1, van de Statuten.
HEEFT BESLOTEN
I.

Met ingang van 1 april 2019 de heer Ross Frederick Franken te benoemen tot lid van de Raad
van Bestuur van de FFD als vertegenwoordiger van Land Aruba voor een periode van drie
(3) jaren.

II.

Als lid zijnde in de Raad van Bestuur van de FFD, heeft betrokkene recht op een onkostenvergoeding per bijgewoonde vergadering, zoals jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur met vijf/zevende (5/7) meerderheid.

III. De onderhavige ministeriële beschikking wordt opgenomen in de Landscourant van Aruba.
Oranjestad, 10 mei 2019
De Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport
D.P. Oduber
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van de
MINISTER VAN TOERISME, VOLKSGEZONDHEID EN SPORT
Overwegende:
 Dat de Stichting “Fundacion Facilidadnan Deportivo” (FFD) door een Raad van Bestuur
wordt beheerd en bestuurd;
 Dat de Raad van Bestuur uit een negental meerderjarige leden bestaat, te weten:
o één (1) voorzitter;
o één (1) secretaris;
o één (1) penningmeester;
o zes (6) commissarissen;
waarvan er drie (3) benoemd worden door de Arubaanse Sport Unie, drie (3) door de
Stichting Fundacion Lotto pa Deporte en drie door Land Aruba;
 Dat de leden die Land Aruba vertegenwoordigen door de Minister belast met Sportzaken
worden benoemd.
Gelet op:
 De Statuten van de FFD, met name artikel 4 lid 2, en artikel 5 lid 1, van de Statuten.
HEEFT BESLOTEN
I.

Met ingang van 1 april 2019 de heer Sabino Lambertus Boekhoudt te benoemen tot lid van
de Raad van Bestuur van de FFD als vertegenwoordiger van Land Aruba voor een periode
van drie (3) jaren.

II.

Als lid zijnde in de Raad van Bestuur van de FFD, heeft betrokkene recht op een onkostenvergoeding per bijgewoonde vergadering, zoals jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur met vijf/zevende (5/7) meerderheid.

III. De onderhavige ministeriële beschikking wordt opgenomen in de Landscourant van Aruba.
Oranjestad, 10 mei 2019
De Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport
D.P. Oduber
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN 10 MEI 2019
DE MINISTER VAN TOERISME, VOLKSGEZONDHEID EN SPORT
Handelende in overeenstemming met de
DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR

Overwegende:
dat een toezichtorgaan als bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, van de Landsverordening tot
oprichting van een tweetal begrotingsfondsen ten hoeve van het toeristische product van Aruba
(AB 2010 no. 55) bij ministeriële beschikking de dato 1 september 2010 van de minister belast
met Toerisme en de minister belast met Financiën is ingesteld, onder de naam “toezichtorgaan
Tourism Product Enhancement Fund” (hierna te noemen: TPEF);
dat de voorschriften omtrent de inrichting en de samenstelling van bovengenoemd toezichtorgaan
in genoemde ministeriële beschikking zijn neergelegd;
dat ingevolge artikel IV van die ministeriële beschikking de leden van het toezichtorgaan TPEF
door de ministers gezamenlijk worden benoemd en ontslagen;
Gelet op:
Artikel 4, tweede en derde lid, van de Landsverordening tot oprichting van een tweetal begrotingsfondsen ten behoeve van de toeristische promotie van Aruba onderscheidenlijk ten behoeve van de
verbetering van het toeristische product Aruba (AB 2010 no. 55);
HEEFT BESLOTEN:
I.

In het toezichtorgaan TPEF wordt benoemd als lid, met ingang van 1 april 2019 en tot aan
haar opzegging als vertegenwoordiger namens de minister belast met Financiën en Cultuur:
Mw. Shahaira N. Labad

II.

De leden van het toezichtorgaan TPEF benoemen uit hun midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

III. Als lid dat zitting heeft in het toezichtorgaan TPEF, heeft betrokkene recht op een maandelijkse onkostenvergoeding van Afl. 500,- welke kosten ten laste komen van de begrotingspost
16600000.4309.01 van het toezichtorgaan TPEF.
IV. De onderhavige ministeriële beschikking wordt opgenomen in de Landscourant van Aruba.

De Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport
D.P. Oduber
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