LANDSCOURANT
════════════════════ VAN ARUBA ═════════════════════
═════════════════════════════════════════════════════════════
JAARGANG: 2020

INHOUD

14 FEBRUARI 2020

PAGINA

ECHTSCHEIDINGEN ........................................................................ 1
OPROEPINGEN ............................................................................... 2-3
WIJZIGING VAN DE HANDLEIDING VOOR DE TOEPASSING VAN DE RIJKSWET OP HET NEDERLANDERSCHAP 2003 TOEGESPITST OP HET GEBRUIK
IN ARUBA………………………………………................................... 3
SURSEANCE VAN BETALING ........................................................ 3
LIQUIDATIES .................................................................................. 3-5
AANKONDIGINGEN DEURWAARDERS .................................... 5-7
AANBIEDING STATUTEN/STATUTENWIJZIGINGEN .............. 7
UITGIFTE AFKONDIGINGSBLAD .............................................. 8-9
VERKORTE BALANS CBA.............................................................. 10
BESCHIKKING WIJZIGINGSPERCENTAGE OPTIE- EN
NATURALISATIEGELDEN 2020 VAN 18 AUGUSTUS 2019,
NUMMER 2019/1 ........................................................................... 11-12
LANDSBESLUITEN VAN 17 JANUARI 2020 NRS. 4-6 ............13-15
LANDSBESLUIT VAN 31 JANUARI 2020 NO. 4 ......................16-19
MINISTERIËLE BESCHIKKING VAN 30 JANUARI 2020 . .........20

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 9 december 2019 behorende bij AUA201902838 van het Gerecht in
Eerste Aanleg te Aruba, is de echtscheiding
uitgesproken tussen:
MIRIAM SCHAAP en
CARLOS JULIO CARO LABARCES, beiden wonenden in Aruba.
De advocaat,
G.L. Griffith
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 9 december 2019 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
ALCIDES VILLEGAS PARDO, wonende in
Aruba en
DORIBELY BEDOYA PARDO, wonende in
Colombia.
De deurwaarder,
B.R. Roos

EDITIE NO. 4

Abonnementsprijs ingaande 3 juni
2004, inclusief portokosten, per jaar
bij vooruitbetaling Afl. 85,Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

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

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 6 januari 2020 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
JUDITH RAQUEL MADURO en
JEAN GARY BOUCICALT, beiden wonenden in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos
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OPROEPING
OPROEPING

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

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

-

-

VILLA CASTRILLON, Paola Andrea,
wonende in Colombia

om op dinsdag 5 mei 2020 om 09:45 uur voor
de rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, voor de mondelinge behandeling
in verband met een door VALLECILLA
ANTANELA, Belisario ingediend verzoek
omtrent geschillen uitoefening gezamenlijk
gezag AUA202000031 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

LOUISE Wiseline, wonende in Haiti

om op dinsdag 5 mei 2020 om 09:45 uur voor
de rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, voor de mondelinge behandeling
in verband met een door SAINT JEAN, Saniel ingediend verzoek m.b.t. wijziging ouderlijk gezag over de minderjarigen
AUA201903528 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

OPROEPING

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

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

BITO, Shudeska Shurenda, wonende in
Aruba

SANCHEZ ECHEVERRIA, Ederik Samir, zonder bekende woon- en of verblijfplaats

om op dinsdag 10 maart 2020 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 verzoek m.b.t. bekrachtiging voorlopige toevertrouwing
van
de
minderjarigen
AUA202000288 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

om op dinsdag 5 mei 2020 om 09:45 uur voor
de rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, voor de mondelinge behandeling
in verband met een door BASTOS
RODRIGUEZ, Maria José ingediend verzoek, omtrent geschillen uitoefening gezamenlijk gezag over de minderjarige
AUA201904165 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:
-

DE LAIN, Eve, zonder bekende woon- en
of verblijfplaats

om op dinsdag 12 mei 2020 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door LOPEZ,
Clara Leonida ingediend verzoek tot ontheffing uit ouderlijk gezag over de minderjarige
AUA201904199 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
WIJZIGING VAN DE HANDLEIDING
VOOR DE TOEPASSING VAN DE
RIJKSWET OP HET NEDERLANDERSCHAP 2003 TOEGESPITST OP HET
GEBRUIK IN ARUBA
Een wijziging van de Handleiding voor de
toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in
Aruba, heeft plaatsgevonden. Het wijzigingsbesluit is geplaatst in de navolgende uitgave
van de Nederlandse Staatscourant:
Stcrt. 2019, nr. 49998
De integrale versie van de Handleiding is te
vinden op de website: www.wetten.nl
SURSEANCE VAN BETALING
Bij beschikking van 3 februari 2020 heeft het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba definitief
surseance van betaling verleend aan de naamloze vennootschap LA LINDA N.V., gevestigd te Aruba, tot 3 mei 2020. Bewindvoerder
blijft mr. G.W. Rep.
Eventuele informatie kan worden verkregen
bij mr. G.W. Rep, J.E. Irausquin Blvd. 22,
suite 202, Oranjestad, Aruba, email:
geert@rep-law.com.
REP LAW
G.W. Rep, bewindvoerder

L.A. AMERICAN ENTERPRISES A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4
februari 2020, is besloten de vennootschap te
ontbinden onder benoeming van ATS Management N.V, gevestigd te Caya Dr. J.E.M.
Arends 18-A, Oranjestad, Aruba tot vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
DAMILLE A.V.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam "Damille A.V.V." is op 27 januari
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
SARZU N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudenbesluit
van 25 september 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 25 september 2018.
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,
Daisy Boekhoudt
Papaya 17
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LIQUIDATIE
RIKAFA HOSPITALITY N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudenbesluit
van 8 mei 2019 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per 5 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,
Karel Rudolf Castro
Pos Aboa 32E
LIQUIDATIE
KEYZER PHOTO STUDIO &
DISTRIBUTING COMPANY N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 20 januari 2020 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 20 januari 2020.
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,
Kees D.J. Keyzer
Kas Paloma 13
LIQUIDATE
ARUBA EVENT SERVICES N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 27 januari
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Mavista Holding N.V.
Koningsstraat 86

LIQUIDATE
WINDWARD INSURANCE
SOLUTIONS N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 27 januari
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Mavista Holding N.V.
Koningsstraat 86
LIQUIDATIE
ADVOKATENPRAKTIJK
MR. F.A. GIBBS N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 23 januari
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
mr. drs. Frederick Gibbs
Sabana Liber 49A
Aruba
LIQUIDATIE
CARIBBEAN HELICENTRE V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 7 februari
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Johann W. Oster
Hooibergkavel A3
LIQUIDATIE
FLOREANA FIESTA PARTY
SUPPLIES V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van de bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 8 december 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Eline Leijdekkers
Bloemond 28E
Paradera
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LIQUIDATIE
ZAHRA CONTRACTOR & REAL
ESTATE N.V
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 11 februari
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Cedric M. Maduro
Bubali 3-A
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 29 januari 2020 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: Anit Helena
SALLEG DIAZ; officieel ingeschreven als
wonende aan het adres Caya Souer Gerarda
Majella 12, doch zonder bekende woon en/of
verblijfplaats in Aruba,
OPGEROEPEN:
om op maandag 11 mei 2020 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
Curtis Julio HALLEY ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos

LACASSE; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op woensdag 13 mei 2020 des voormiddags om 08:30 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51 in
Aruba, te verschijnen, teneinde op het door
TRANS AMICO TRUST COMPANY
(ARUBA) N.V. ingediend verzoek te worden
gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 7 februari 2020 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: ROSA NIDIA
ESPINAL; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders ,
OPGEROEPEN:
om op maandag 1 juni 2020 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 in Aruba,
te verschijnen, teneinde op het door Felix DE
LA CRUZ ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 29 januari 2020 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: Paul Joseph
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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 7 februari 2020 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: ANNE MARIE
MAGIE JEAN; zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag 1 juni 2020 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 in Aruba,
te verschijnen, teneinde op het door Bernard
Kenol CADET ingediend verzoek te worden
gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 10 februari 2020 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: SILVERINA
JIMENEZ AVILA; zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
in de zaak van Boogaard Assurantien N.V.
c/a L. Refuse om op woensdag, 6 mei 2020
des voormiddags om 08:30 uur; ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van
Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51 in Aruba, te verschijnen teneinde
op het door Leonne REFUSE ingediend verzoek op vrijwarring te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Bernard R. Roos, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 7
februari 2020, waarvan afschrift is gelaten
aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die
het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: KATY RIJO ROSARIO; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 1 juli
2019, ten verzoeke van Victor Manuel Frias
Espinosa wonende in Aruba, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 7 januari 2009 in
de Dominicaanse Republiek met elkander gehuwd is uitgesproken;
De deurwaarder,
B.R. Roos
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 23 januari
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Carmen ARANZABEL ROJAS confrom de verklaring van het Bevolkinsregister
van Aruba, Carmen ARANZABAL ROJAS
conform de huwelijksakte van de Dominicaanse Republiek
BETEKEND:

JAARGANG 2020 EDITIE NO. 4

LANDSCOURANT VAN ARUBA
14 februari 2020
Pagina 7
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Een grosse van een rechterlijke beschikking
van 6 januari 2020, ten verzoeke van Oslin
MADURO, wonende in Aruba, waarbij de
echtscheiding tussen partijen, op 30 augustus
1989 in Dominicaaanse Republiek met elkander gehuwd, is uitgesproken.
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, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 28 januari
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is Scott Kenneth DONAHUE, laatste bekende
woonadres Turibana 52 D, doch zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba,
BETEKEND:
een verzoek tot conservatoir beslag t.l.v. Scott
Kenneth DONAHUE, ten verzoeke van Aruba Happy Rentals en Dirk Boudewijn
Uildriks
De deurwaarder,
J.P. Locadia

AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)
Oprichting
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akten ten overstaan van
haar verleden, zijn opgericht:
OMACHRI HOLDING VBA, gevestigd in
Aruba, bij akte van 27 januari 2020; verklaring van geen bezwaar van 30 september
2019, nr. 2634/VBA
THE CEN CORPORATION VBA, gevestigd
in Aruba, bij akte van 7 februari 2020; verklaring van geen bezwaar van 4 februari 2020,
nr. 2787/VBA
PANGA DEVELOPMENT VBA, gevestigd
in Aruba, bij akte van 6 februari 2020; verklaring van geen bezwaar van 28 januari 2020,
nr. 2767/VBA
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
AANBIEDING
STATUTENWIJZIGING
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)
Statutenwijziging
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, bij akte ten overstaan van hem verleden, zijn gewijzigd:
EXPORT/IMPORT, TRADE & BUSINESS
CONSULTANCY GIEL V.B.A., gewijzigd op
7 februari 2020.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
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UITGEGEVEN NUMMERS VAN HET
AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
Door de minister van Justitie, Veiligheid en
Integratie zijn in de jaargang 2019 de volgende nummers van het Afkondigingsblad van
Aruba uitgegeven:
No. 42
BESLUIT van 17 december 2018,
houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband
met de aanpassing van de tarieven
per 1 januari 2019
No. 43
MINISTERIËLE REGELING van
25 juli 2019 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening
in- en uitvoer (AB 1989 no. GT
102) (Regeling verbod in- en uitvoer goud Venezuela)
No. 45
REGELING van de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat, van
12
december
2018
nr.
IENW/BSK-2018/265795, tot wijziging van de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet en de Regeling tarieven scheepvaart 2005
in verband met indexering van de
tarieven en de introductie van twee
nieuwe tarieven
No. 46
LANDSBESLUIT van 16 augustus 2019 no. 2 met betrekking tot
de conversie van een aantal onderhandse leningen in staatsobligaties
No. 47
LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 3 september 2019 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24)
(Interim-landsbe-sluit prioritaire
sanctieregimes)
No. 48
LANDSVERORDENING van 3
september 2019 tot vaststelling
van de begroting van het Tourism
Product Enhancement Fund voor
het dienstjaar 2019
No. 49
RIJKSWET van 10 juli 2019 tot
goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand
gekomen Verdrag van de Verenig-

No. 50

No. 51

No. 52

No. 53

No. 54

No. 55

No. 56

de Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222
en Trb. 2013, 42)
BESLUIT van 30 augustus 2019
tot wijziging van het Consulair besluit met betrekking tot de vermelding van de posten die bevoegd
zijn tot het opmaken van geboorteen overlijdensakten
LANDSBESLUIT van 27 september 2019 no. 2, houdende uitgifte
van schatkistpromessen tot een
maximum van Afl. 100.000.000,LANDSBESLUIT van 1 oktober
2019 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30)
MINISTERIËLE REGELING van
27 september 2019 ter uitvoering
van artikel 14, tweede lid, van de
Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no.
18)
BESLUIT van 6 september 2019,
houdende aanpassing van het Besluit Kapittel voor de civiele orden, het Besluit paspoortgelden en
de Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie in verband met de
invoering van de normalisering
van de rechtspositie van ambtenaren
MINISTERIËLE REGELING van
23 oktober 2019 ter uitvoering van
artikel 6 van de Landsverordening
in- en uitvoer (AB 1989 no. GT
102) (Regeling verbod in- en uitvoer goud Venezuela II)
LANDSBESLUIT van 6 november 2019 no. 1, ter uitvoering van
artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30) (AB
2019 no. 52)
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No. 57

No. 58

No. 59

No. 60

LANDSVERORDENING van 8
november 2019 houdende afwijking van enkele landsverordeningen in verband met de uitgifte in
erfpacht van een aantal overheidspercelen met daarop gebouwde
woningen door de minister van
Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu aan de stichting Fundacion Cas pa Comunidad
Arubano
MINISTERIЁLE REGELING van
13 november 2019 ter uitvoering
van artikel 14, tweede lid, van de
Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no.
18)
MINISTERIЁLE REGELING van
13 november 2019 ter uitvoering
van artikel 14, tweede lid, van de
Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no.
18)
REGELING van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 4 november
2019,
nr.
MinBuZa.2019.4457-29, tot wijziging
van de Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet met betrekking tot de visumplicht van
Haïtiaanse onderdanen voor de
toegang tot Curaçao

No. 61

No. 62

No. 63

LANDSBESLUIT van 4 november 2019 no. 14, houdende inwerkingtreding van artikel 28, onderdeel A, ten 1°, van de Aanbestedingsverordening (AB 2019 no.
39)
LANDSVERORDENING van 15
november 2019 houdende machtiging van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur
en Milieu om, in afwijking van artikel 22, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB
1989 no. 72), namens het Land
met de Universiteit van Aruba een
bruikleenovereenkomst aan te
gaan met een looptijd van langer
dan vijf jaar
LANDSVERORDENING van 18
november 2019 houdende bekrachtiging van het Landsbesluit,
houdende algemene maatregelen,
van 20 december 2018 (AB 2018
no. 78) ter uitvoering van de artikelen 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) en 7a, eerste lid, van de Landsverordening
accijns op gedistilleerd (AB 1991
no. GT 27) (aanpassing invoerrechten wijn, tabak en gedistilleerd)
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 31 oktober 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

295.896
1.535.662
16.963
513
5.047
10.199

Bankbiljetten in omloop
227.013
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
24.504
- Banken
1.277.131
- Overige
1.310
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
92
Gelden in consignatie
1.813
Diverse rekeningen
5.809
Herwaardering goud en deviezen
210.861
Algemene reserve en onverdeelde winst 105.747
Kapitaal
10.000

__________
1.864.280
=========

Beleningsrente: 1%

__________
1.864.280
=========

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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BESCHIKKING WIJZIGINGSPERCENTAGE OPTIE- EN NATURALISATIEGELDEN
2020 VAN 18 AUGUSTUS 2019, NUMMER 2019/1
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 juni
2019 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 juni 2018;
Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;
Besluit:
Artikel 1
Het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
wordt vastgesteld op 2,3%.
Artikel 2
Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant,
de Landscourant van Aruba, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Sint Maarten.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.
Artikel 4
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2020.
Den Haag, 18 augustus 2019
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
A. Broekers-Knol
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TOELICHTING
Elk jaar worden de optie- en naturalisatiegelden in Europees Nederland, Aruba, Curaçao,
Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aangepast. Dit besluit beoogt het percentage waarmee de optie- en naturalisatiegelden met ingang van 1 januari 2020 worden verhoogd, vast te stellen op +2,3%.
De wettelijke regeling van indexering der optie- en naturalisatiegelden
Op grond van artikel 13 van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Stb. 2003, 113) zijn in
het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 (Stb. 2002, 325 hierna: BON) de verschuldigde leges vastgesteld voor de behandeling van een optieverklaring dan wel een naturalisatieverzoek.
Op grond van artikel 9, eerste lid BON worden de leges jaarlijks met ingang van 1 januari
met een bepaald percentage gewijzigd. Dit percentage is gelijk aan het procentuele verschil
tussen het indexcijfer der lonen per de 30ste juni onmiddellijk voorafgaande aan die eerste
januari en het indexcijfer der lonen per 30 juni in het jaar daarvoor. Bepalend is het indexcijfer van CAO-lonen per maand (inclusief bijzondere beloningen), zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de stand op de laatste werkdag van
elke kalendermaand en voor de eerste maal, al dan niet voorlopig, wordt bekend gemaakt
door dit Bureau. Bij de samenstelling van dit indexcijfer wordt behalve met de salarissen in
het bedrijfsleven, ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de salarissen bij de
overheid en met de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren.
Percentage geldend voor het jaar 2020
Voor de verhoging van de optie- en naturalisatiegelden die volgens de hiervoor beschreven
wettelijke regeling per 1 januari 2020 zal plaatsvinden, komen in aanmerking de indexcijfers per 30 juni 2019 en per 30 juni 2018. Deze bedragen 114,1 respectievelijk 111,5 hetgeen een procentueel verschil van +2,332 oplevert. Afronding op grond van het BON op
tienden van een procent betekent een verhoging van de leges per 1 januari 2020 met 2,3%.
Nieuwe optie- en naturalisatiegelden
De optie- en naturalisatiegelden die met ingang van 1 januari 2020 zullen gelden, zullen
nader bekend worden gemaakt en worden opgenomen in de Handleiding voor de toepassing
van de Rijkswet op het Nederlanderschap. De nieuwe bedragen zullen tevens worden gepubliceerd in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Sint Maarten.
In de Landscourant van Aruba zal de zakelijke inhoud worden bekendgemaakt.
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
A. Broekers-Knol
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LANDSBESLUIT
VAN 17 JANUARI 2020 No. 4
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

Gelezen:
het schrijven van de President van de Centrale Bank van Aruba van 14 november
2019, kenmerk AVF/pjj/5.3/5.4/5.5/LEG/1216, aan de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur;
Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Danny D. Martinez, werkzaam bij de Centrale Bank van
Aruba, aan te wijzen als persoon die belast is met het toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de Landsverordening deviezenverkeer en de Landsverordening deviezenprovisie;
Gelet op:
artikel 26 van de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6);
artikel 11a van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Danny D. Martinez, 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 Landsverordening deviezenverkeer en de Landsverordening
deviezenprovisie;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 17 januari 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Financiën,
Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Ruiz-Maduro
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LANDSBESLUIT
VAN 17 JANUARI 2020 No. 5
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

Gelezen:
het schrijven van de President van de Centrale Bank van Aruba van 14 november
2019, kenmerk AVF/pjj/5.3/5.4/5.5/LEG/1216, aan de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur;
Overwegende:
dat het wenselijk is mevrouw Gabrielle M. Laane, werkzaam bij de Centrale Bank van
Aruba, aan te wijzen als persoon die belast is met het toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de Landsverordening deviezenverkeer en de Landsverordening deviezenprovisie;
Gelet op:
artikel 26 van de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6);
artikel 11a van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden mevrouw Gabrielle M. Laane, 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 Landsverordening deviezenverkeer en de Landsverordening deviezenprovisie;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.

Oranjestad, 17 januari 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Financiën,
Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Ruiz-Maduro
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LANDSBESLUIT
VAN 17 JANUARI 2020 No. 6
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

Gelezen:
het schrijven van de President van de Centrale Bank van Aruba van 14 november
2019, kenmerk AVF/pjj/5.3/5.4/5.5/LEG/1216, aan de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur;
Overwegende:
dat het wenselijk is mevrouw Shante P.B. Levestone, werkzaam bij de Centrale Bank
van Aruba, aan te wijzen als persoon die belast is met het toezicht op de naleving van
het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening deviezenverkeer en de Landsverordening deviezenprovisie;
Gelet op:
artikel 26 van de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6);
artikel 11a van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden mevrouw Shante P.B. Levestone, 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 Landsverordening deviezenverkeer en de Landsverordening deviezenprovisie;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.

Oranjestad, 17 januari 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Financiën,
Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Ruiz-Maduro
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LANDSBESLUIT
VAN 31 JANUARI 2020 NO. 4
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING,
INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Gelezen:
Het schrijven van de Directie Infrastructuur en Planning d.d. 19 december 2019 met
kenmerk DIP/BRO-Alg. 0820-2019;
Overwegende:
dat bij Landsbesluit No. 1 van 17 juli 2019 een nieuw ruimtelijk ontwikkelingsplan
voor Aruba is vastgesteld;
dat een ruimtelijk ontwikkelingsplan met voorschriften voor het gehele grond- en watergebied van Aruba wordt voorbereid;
dat op 1 oktober 2019 een concept ruimtelijk ontwikkelingsplan met voorschriften
voor eenieder ter inzage is gelegd;
dat het waarborgen van de leefbaarheid, het behoud van de natuur van Aruba en daarmede het beperken van verdere ongebreidelde groei van verblijfsaccommodaties, condominiums en het behoud van recreatief groengebied alsmede het behoud en bescherming van de bedreigde inheemse flora en fauna speerpunten van het ruimtelijk ontwikkelingsplan zijn en als algemeen kader voor een ruimtelijk ontwikkelingsplan met
voorschriften dienen;
dat het wenselijk is dat vooruitlopend op de vaststelling van het ruimtelijk ontwikkelingsplan met voorschriften, ter waarborging van de leefbaarheid en natuur van Aruba,
een voorbereidingsbesluit conform artikel 29 van de Landsverordening ruimtelijk
ontwikkeling (AB 2006 no. 38) wordt vastgesteld;
dat dit voorbereidingsbesluit beperkingen geeft ten aanzien van het bouwen, het uitvoeren van andere werken of werkzaamheden in, op of boven de daarin begrepen
grond en van het gebruik van die grond en de zich daarop bevindende opstallen waaronder begrepen de introductie van een verplichting voor een aanlegvergunning;
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Gelet op:
- artikel 29 van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling (AB 2006 no. 38);
- de natuur en milieu beleidsnota 2018-2021 genaamd: “Onze Natuur & Ons Milieu”;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De Minister verklaart dat een ruimtelijk ontwikkelingsplan met voorschriften voor het gehele grond- en territoriale watergebied van Aruba wordt voorbereid.
Artikel 2
Voor de uitvoering van de navolgende werken of werkzaamheden op enig perceel groter
dan 750 m² in het gebied, bedoeld in artikel 7 van dit landsbesluit een aanlegvergunning
vereist is voor:
A. het ontginnen, afgraven, ophogen, egaliseren of doen springen van de bodem;
B. het aanleggen van wegen of andere terreinverhardingen;
C. het aanbrengen van boven- of ondergrondse leidingen, constructies, installaties of apparatuur;
D. het aanleggen van kaden of aanlegplaatsen;
E. het vellen en rooien van bomen en andere begroeiing;
F. het uitvoeren van werken en werkzaamheden die de waterhuishouding en de grondwaterstand beïnvloeden;
G. het slopen van bouwwerken;
H. het aanleggen van vuilnis- en schrootstortplaatsen;
Artikel 3
Dat erfpachtpercelen voor woningbouw die na 21 december 2018 zijn uitgegeven door het
Land Aruba, ontheven zijn van het aanvragen van een aanlegvergunning.
Artikel 4
1. Het verzoek voor de afgifte van een aanlegvergunning wordt schriftelijk ingediend op
een door de Directie Infrastructuur en Planning opgesteld aanvraagformulier tezamen
met alle door de Directeur van de Directie Infrastructuur en Planning vermelde relevante inlichtingen en bescheiden.
2. Het verzoek wordt ingediend bij de Directie Infrastructuur en Planning.
Artikel 5
1. De Directie Infrastructuur en Planning stelt, de Directie Natuur en Milieu gehoord, een
concept op voor een beslissing op het verzoek voor de afgifte van een aanlegvergunning.
2. De Minister neemt binnen twee maanden na ontvangst van het in artikel 4 lid 2 genoemde verzoek een beslissing. De Minister deelt de beslissing schriftelijk aan de verzoeker mede.
JAARGANG 2020 EDITIE NO. 4

LANDSCOURANT VAN ARUBA
14 februari 2020
Pagina 18
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

3.
4.
5.

6.

7.

Aan een aanlegvergunning kunnen voorschriften worden verbonden.
De aanlegvergunning wordt alleen geweigerd indien de ecologische, landschappelijke,
natuur of cultuurhistorische waarden onevenredig geschaad worden.
De door de Minister afgegeven aanlegvergunning ligt op het kantoor van de Directie
Infrastructuur en Planning voor eenieder ter inzage. De ter inzagelegging wordt op de
in artikel 6, tweede lid van de Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling (AB 2006
no. 38) bedoelde wijze, bekend gemaakt.
Een aanlegvergunning kan worden ingetrokken indien:
a. De aanlegvergunning op grond van door de verzoeker gegeven onjuiste of onvolledige inlichtingen en bescheiden is afgegeven;
Een aanlegvergunning vervalt indien niet binnen een daarin bepaalde termijn aan de
voorschriften wordt voldaan en de werken of werkzaamheden zijn aangevangen of
voltooid.

Artikel 6
Dat gedurende de werking van dit voorbereidingsbesluit bouwaanvragen ten behoeve van
bouwwerken zijnde nieuwbouw van verblijfsaccommodatie en condominiums die conform
de Vergunningsverordening hotel- of logementvergunningsplichtig zijn, in het gebied genoemd in artikel 7 van dit landsbesluit, conform artikel 24 lid 3 en 4 van de Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling worden aangehouden, met uitzondering van:
A. bouwaanvragen daterend van voor 21 december 2018;
B. bouwaanvragen voor het aantal verblijfsaccommodaties en condominiums die hotelvergunningsplichtig zijn ter uitvoering van reeds in erfpachtrechten opgenomen verleden aktes;
C. bouwaanvragen voor verblijfsaccommodaties van 15 of minder kamers in de stadskern
van Oranjestad en San Nicolaas;
D. bouwaanvragen voor verblijfsaccommodaties, in de omgeving van Seroe Colorado,
mits niet binnen gebieden met hoge natuurlijke- of milieuwaarden geprojecteerd,
waarbij de Directie Natuur en Milieu specifiek de bouwaanvraag zal toetsen;
E. bouwaanvragen voor verblijfsaccommodatie van 100 of minder kamers in het havengebied van Oranjestad;
Dat gedurende de werking van dit voorbereidingsbesluit bouwaanvragen ten behoeve van
bouwwerken zijnde ver- of bijbouw van verblijfsaccommodatie en condominiums die hotel- of logementvergunningsplichtig zijn, die leiden tot meer dan het bestaande en in gebruik zijnde aantal kamers van de aanvrager in het gebied, in het gebied genoemd in artikel
7 van het landbesluit, conform artikel 24 lid 3 en 4 van de Landsverordening Ruimtelijke
Ontwikkeling worden aangehouden, met uitzondering van:
F. ver- of bijbouwaanvragen daterend van voor 21 december 2018;
G. ver- of bijbouwaanvragen voor het aantal verblijfsaccommodatie en condominiums die
hotel- of logementvergunningsplichtig zijn ter uitvoering van reeds in erfpachtrechten
opgenomen verleden aktes;
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H.

verbouwaanvragen van aantoonbaar middels logement belastingafdracht reeds een jaar
in gebruik zijnde bestaande verblijfsaccommodaties voor kort verblijf van 15 of minder kamers.

Artikel 7
Dit besluit geldt voor het gehele grondgebied en territoriale watergebied van Aruba.
Artikel 8
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Landscourant van Aruba en treedt in werking op dagtekening van dit Landsbesluit.
Oranjestad, 31 januari 2020
J.A. Boekhoudt

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu,
M.J. Tromp
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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 en ontslagen.
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 februari 2020 de heer Edson Donald Kelly 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, 30 januari 2020
De minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,
D.P. Oduber
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