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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 10 februari 2020 behorende bij AUA201903446 van het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba is de echtscheiding
uitgesproken tussen:
ELVIS JOSE CHALJUB conform de huwelijksakte van Spanje of ELVIS JOSÉ
CHALJUB conform de verklaring uit het Bevolkingsregister van Aruba, wonende in Aruba en
OLGA BIBIANA MUÑOZ wonende in Colombia, Barrio Fatima Cra. 31 # 34-39, Tulua
Valle.
De deurwaarder,
J.P. Locadia

Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

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

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 1 juni 2020 behorende
bij AUA202000276 van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
FELIX DE LA CRUZ wonende in Aruba en
ROSA NIDIA ESPINAL, zonder bekende
woon- of verblijfplaats in Aruba.
De advocaat,
S.A. Kock
OPROEPING

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

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 11 mei 2020 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
SHARLINE MELITZA CLEMENCIA en
EDGAR MARTIN WERNET, beiden wonende in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos

EDITIE NO. 13

TROMP, Gilton, zonder bekende woonof verblijfplaats

om op dinsdag 30 juni 2020 om 10:45 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 AUA202001350 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
sluit in verzet te komen. De notaris, Chamila

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

PINO SUAREZ, Jose Luis, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Colombia

om op dinsdag 8 september 2020 om 09:45
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen voor de mondelinge behandeling in verband met een door DE
SILVA DE FREITAS, Jovany ingediend
adoptieverzoek AUA202000826 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
FAILLISSEMENT
Bij vonnis van 5 juni 2020 heeft het Gerecht
in Eerste Aanleg van Aruba de naamloze
vennootschap Passage Horeca N.V. h.o.d.n.
Taste of Belgium Restaurant, gevestigd in
Aruba te L.G. Smith Boulevard 95 Unit
101/102, in staat van faillissement verklaard
met benoeming van mr A.H.M. van de Leur
tot Rechter-commissaris en ondergetekende,
kantoorhoudende te Caya Dr. J.E.M. Arends
12, als curator.
De curator,
mr P.R.C. Brown
Brown Advocaten
Caya Dr. J.E.M. Arends 12
Telefoon: (0297)-5234242
Telefax: (0297)-5234220
KAPITAAL
VERMINDERING
Bij aandeelhoudersbesluit van 20 september
2018 is besloten het kapitaal van de naamloze
vennootschap Eagle Town Center N.V. te
verminderen. Dit besluit is conform artikel 68
lid 1 juncto artikel 67 Wetboek van Koophandel op 9 juni 2020 ten kantore van het
handelsregister nedergelegd. Binnen twee
maanden, gerekend van deze aankondiging, is
iedere schuldeiser bevoegd om tegen het be-

A. Tromp.
De notaris,
C.A. Tromp
LIQUIDATIE
KYLE CAPITAL CORP A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 12
december 2019 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
REC1 AW CREDIT N.V.
(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.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
TSIVORY A.V.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam "Tsivory A.V.V." is op 15 mei
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
ASHBYARUBA EXPORT & IMPORT N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 8 juni 2020 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per 21 maart 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,
Maricar Marcelino Rabago
Ponton 88-B
LIQUIDATIE
JANOBO N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 5 november 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 5 november 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,
De heer C.A.D. Enthoven
Romenpad 5
2652 BX Berkel en Rodenrijs
Nederland
LIQUIDATIE
RIKAFA HOSPITALITY N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 14 mei
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Karel Rudolf Castro
Pos Aboa 32E

LIQUIDATIE
RCHARD ENTERPRISES N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 23 april
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
mevr. mr. R.B.L. Oosterwijk
Rooi Kochi 27M
Savaneta
LIQUIDATIE
APRIORI REAL ESTATE N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 23 april
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
mevr. mr. R.B.L. Oosterwijk
Rooi Kochi 27M
Savaneta
LIQUIDATIE
KEYZER PHOTO STUDIO &
DISTRIBUTING COMPANY N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 14 mei
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Kees D.J. Keyzer
Kas Paloma 13
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 4 juni 2020, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het originele voor
GEZIEN heeft getekend, is de naamloze ven-
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nootschap WELVAERT FINANCIERING
N.V., zonder bekend adres in Aruba of elders,
IN KORT GEDING OPGEROEPEN om op
vrijdag, 10 juli 2020 des voormiddag om
09:30 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 RAFAEL EUSEBIO NAVARRO
TARAZONA, wonende in Aruba ingediend
verzoek 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, 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 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 aan
Yeraldin Yesenia GOMEZ ORTIZ laatst bekende woonadres Rooi Afo 10 S, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders;
BETEKEND:
Een grosse van beschikking van 27 januari
2020 behorend bij EJ nr. AUA201903737,
ten verzoeke van Aileen Roxana WILLEMS
wonende in Aruba, waarbij de echtscheiding
tussen partijen op 13 september 2014 in Bonaire 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 de ondergetekende deurwaarder van 11 juni 2020, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Directeur van de DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijk voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van Virginia
Del Valle Silva Suarez; wonende in Aruba,
aan: 1 MARLAINA MAY LEE KOLLER,
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders;
BETEKEND:
het op de 11 juni 2020, uit krachte van de
daarbij gerelateerde Executoriale beslag onder de Stichting Derdengelden Notariskantoor
mr. R.E. Yarzagaray, welk hierna nader
wordt verwezen.
De deurwaarder,
B.R. Roos
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, is opgericht:
RIGHT CHOICE REALTY ARUBA V.B.A.
Een ontwerp van deze akte is op achtentwintig mei tweeduizend twintig verzonden aan
vgbrechtspersonen@gobierno.aw, waarna op
negenentwintig mei tweeduizend twintig een
positieve beslissing als bedoeld in Ministeriele Beschikking van de minister van Justitie
de dato vierentwintig maart tweeduizendtwintig, onder nummer BMJUS-D/20-233, werd
ontvangen.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
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Het Caribbean Center for Legislation (CCL) organiseert in Curaçao/Aruba de opleiding tot
Certified Legislative Lawyer
De opleiding heeft ten doel de deelnemer in staat te stellen in elk van de drie Caribische landen op
in beginsel ieder beleidsterrein als wetgevingsjurist werkzaam te zijn.
De opleiding duurt één jaar, en bestaat uit vijf modules, te weten:
- Verdieping Staats- en bestuursrecht 1 (o.a. verdieping grondrechten, politiek staatsrecht)
- Algemene leerstukken wetgeving (o.a. legaliteit, instrumenten, organisatie, handhaving)
- Wetgevingstechniek (het opstellen van wetgeving)
- Clinic wetgeving (het maken van een ontwerp-regeling)
- Verdieping Staats- en bestuursrecht 2 (o.a. algemene leerstukken bestuursrecht).
Het betreft een deeltijdopleiding van in totaal 20 EC, waarbij één EC staat voor 28 uur (colleges,
voorbereiding en toets). De modules bestaan uit aaneengesloten blokken van twee weken per module. Daarmee is deze opleiding met een baan te combineren. Iedere module wordt met een toets
afgesloten. Om het diploma Certified Legislative Lawyer te verkrijgen, dienen alle modules met
een voldoende voor de toets te worden afgesloten.
Vooropleidingseisen: voltooide bachelor of doctoraal (oude stijl) Rechtsgeleerdheid.
Start: september 2020
Locatie: online/de Universiteit van Aruba
Kosten:
ambtenaren
:
op navraag bij het Arubadesk van het CCL
(CCLarubadesk@gmail.com)
niet-ambtenaren

:

Afl. 4.000,- per deelnemer voor de gehele opleiding, in twee delen te
voldoen.

Aanmelding vóór 1 juli 2020 via emailadres: CCLarubadesk@gmail.com.
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 31 maart 2020

(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

320.529
1.550.989
18.596
536
4.589
14.384

Bankbiljetten in omloop
250.787
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
39.189
- Banken
1.250.420
- Overige
1.305
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
155
Gelden in consignatie
1.814
Diverse rekeningen
6.398
Herwaardering goud en deviezen
232.222
Algemene reserve en onverdeelde winst 117.333
Kapitaal
10.000

__________
1.909.623
=========

Beleningsrente: 1%

__________
1.909.623
=========

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 29 MEI 2020 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening ambtenarenrechtspraak er een Raad van Beroep in
ambtenarenzaken bestaat;
dat de leden en de leden-plaatsvervangers van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken bij
landsbesluit worden benoemd voor een periode van zes (6) jaren;
dat de leden en de leden-plaatsvervangers van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken
telkens voor een periode van zes (6) jaren kunnen worden herbenoemd;
dat mr. L.C. Hoefdraad bij Landsbesluit van 18 juni 2014 No.3 (DWJZ/No.1031/14), met
ingang van 1 augustus 2014 als plaatsvervangend lid van de Raad van Beroep in
ambtenarenzaken is benoemd voor een periode van zes (6) jaren;
dat de benoemingstermijn van mr. L.C. Hoefdraad per 1 augustus 2020 zal verlopen;
dat de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, bij brief van 18 februari 2020, kenmerk
Pr.018/2020, mr. L.C. Hoefdraad heeft voorgedragen om wederom te worden benoemd tot
plaatsvervangend lid van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken voor een periode van zes
(6) jaren;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om mr. L.C. Hoefdraad, wederom te
benoemen als plaatsvervangend lid van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken voor een
periode van zes (6) jaren;
Gelet op:
artikel 19 van de Landsverordening ambtenarenrechtspraak (AB 2001 no. GT 14);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 augustus 2020, mr. L.C. Hoefdraad wederom te benoemen als plaatsvervangend lid van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken voor een periode van zes (6) jaren;
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II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 29 mei 2020
J.A. Boekhoudt
De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 29 MEI 2020 No. 2
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening ambtenarenrechtspraak het gerecht in ambtenarenzaken
uit een rechter in ambtenarenzaken en een rechterplaatsvervanger bestaat;
dat de rechter in ambtenarenzaken en de rechterplaatsvervanger bij landsbesluit worden benoemd voor een periode van zes (6) jaren;
dat de rechter in ambtenarenzaken en de rechterplaatsvervanger telkens voor een periode
van zes (6) jaren kunnen worden herbenoemd;
dat mevrouw mr. N.K. Engelbrecht bij Landsbesluit van 18 juni 2014 No.3
(DWJZ/No.1031/14), met ingang van 1 augustus 2014 als rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken is benoemd voor een periode van zes (6) jaren;
dat de benoemingstermijn van mevrouw mr. N.K. Engelbrecht per 1 augustus 2020 zal verlopen;
dat de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, bij brief van 18 februari 2020, kenmerk
Pr.016/2020, mevrouw mr. N.K. Engelbrecht heeft voorgedragen om wederom te worden
benoemd tot rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken voor een periode van zes (6) jaren;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om mevrouw mr. N.K. Engelbrecht, wederom te benoemen als rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken voor een periode van zes
(6) jaren;
Gelet op:
artikel 9 van de Landsverordening ambtenarenrechtspraak (AB 2001 no. GT 14);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 augustus 2020, mevrouw mr. N.K. Engelbrecht wederom te benoemen als
rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken voor een periode van zes (6) jaren;

JAARGANG 2020 EDITIE NO. 13

LANDSCOURANT VAN ARUBA
19 juni 2020
Pagina 10
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 29 mei 2020
J.A. Boekhoudt
De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 29 MEI 2020 No. 5
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Medisch Tuchtrecht er een Medisch Tuchtcollege bestaat;
dat de voorzitter van het Medisch Tuchtcollege bij landsbesluit wordt benoemd en ontslagen;
dat de heer mr. J. Sap bij Landsbesluit van 12 april 2019 No. 15 (DWJZ/No.367/19), met
ingang van 1 februari 2019 als voorzitter van het Medisch Tuchtcollege is benoemd voor
een periode van zes jaren;
dat blijkens het schrijven van de President van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, van 10 september 2019, nummer Pr.097/2019, de heer mr. J. Sap per 1 januari 2020 zijn werkzaamheden
als voorzitter van het Medisch Tuchtcollege zou beëindigen wegens vertrek naar het buitenland;
dat abusievelijk niet is voorzien in de ontslagverlening van de heer mr. J. Sap als voorzitter
van het Medisch Tuchtcollege;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om aan de heer mr. J. Sap, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020, zijn ontslag te verlenen als voorzitter van het Medisch
Tuchtcollege;
Gelet op:
artikel 10 van de Landsverordening Medisch Tuchtrecht (AB 2001 no. GT 13);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 januari 2020, aan de heer mr. J. Sap als voorzitter van het Medisch Tuchtcollege, zijn ontslag te verlenen onder dankzegging voor de door hem aan het Land bewezen diensten;
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II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 29 mei 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 29 MEI 2020 No. 6
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport
Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Medisch Tuchtrecht er een Medisch Tuchtcollege bestaat;
dat de plaatsvervangend voorzitter van het Medisch Tuchtcollege bij landsbesluit wordt benoemd en ontslagen;
dat mevrouw mr. M. Schoemaker bij Landsbesluit van 12 april 2019 No. 16
(DWJZ/No.368/19), met ingang van 1 februari 2019 als plaatsvervangend voorzitter van het
Medisch Tuchtcollege is benoemd voor een periode van zes jaren;
dat blijkens het schrijven van de President van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, van 10 september 2019, nummer Pr.097/2019, mevrouw mr. M. Schoemaker per 1 september 2019 haar
werkzaamheden als plaatsvervangend voorzitter van het Medisch Tuchtcollege zou beëindigen wegens vertrek naar het buitenland;
dat abusievelijk niet is voorzien in de ontslagverlening van mevrouw mr. M. Schoemaker
als plaatsvervangend voorzitter van het Medisch Tuchtcollege;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om aan mevrouw mr. M. Schoemaker, met
terugwerkende kracht tot 1 september 2019, haar ontslag te verlenen als plaatsvervangend
voorzitter van het Medisch Tuchtcollege;
Gelet op:
artikel 10 van de Landsverordening Medisch Tuchtrecht (AB 2001 no. GT 13);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 september 2019, aan mevrouw mr. M. Schoemaker als plaatsvervangend
voorzitter van het Medisch Tuchtcollege, haar ontslag te verlenen onder dankzegging voor
de door haar aan het Land bewezen diensten;
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II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 29 mei 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 29 MEI 2020 No. 7
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Medisch Tuchtrecht er een Medisch Tuchtcollege bestaat;
dat de voorzitter van het Medisch Tuchtcollege bij landsbesluit wordt benoemd;
dat de voorzitter van het Medisch Tuchtcollege met ingang van 1 januari 2020 zijn werkzaamheden heeft beëindigd waardoor er een vacature is ontstaan;
dat de President van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, volgens haar schrijven van 10 september
2019, nummer Pr.097/2019, mevrouw mr. N.K. Engelbrecht heeft voorgedragen als voorzitter van het Medisch Tuchtcollege;
dat mevrouw mr. N.K. Engelbrecht sedert 1 januari 2020 als voorzitter van het Medisch
Tuchtcollege fungeert;
dat abusievelijk niet is voorzien in de benoeming van mevrouw mr. N.K. Engelbrecht als
voorzitter van het Medisch Tuchtcollege;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is mevrouw mr. N.K. Engelbrecht, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020, als voorzitter van het Medisch Tuchtcollege te benoemen;
Gelet op:
artikelen 9 en 10 van de Landsverordening Medisch Tuchtrecht (AB 2001 no. GT 13);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 januari 2020, mevrouw mr. N.K. Engelbrecht te benoemen als voorzitter
van het Medisch Tuchtcollege voor een periode van zes (6) jaren;
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II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 29 mei 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 29 MEI 2020 No. 8
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Medisch Tuchtrecht er een Medisch Tuchtcollege bestaat;
dat de plaatsvervangend voorzitter van het Medisch Tuchtcollege bij landsbesluit wordt benoemd;
dat de plaatsvervangend voorzitter van het Medisch Tuchtcollege met ingang van 1 september 2019 haar werkzaamheden heeft beëindigd waardoor er een vacature is ontstaan;
dat de President van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, volgens haar schrijven van 10 september
2019, nummer Pr.097/2019, mevrouw mr. D.J. Jansen heeft voorgedragen als plaatsvervangend voorzitter van het Medisch Tuchtcollege;
dat mevrouw mr. D.J. Jansen sedert 1 september 2019 als plaatsvervangend voorzitter van
het Medisch Tuchtcollege fungeert;
dat abusievelijk niet is voorzien in de benoeming van mevrouw mr. D.J. Jansen als plaatsvervangend voorzitter van het Medisch Tuchtcollege;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is mevrouw mr. D.J. Jansen, met terugwerkende kracht tot 1 september 2019, als plaatsvervangend voorzitter van het Medisch Tuchtcollege te benoemen;
Gelet op:
artikelen 9 en 10 van de Landsverordening Medisch Tuchtrecht (AB 2001 no. GT 13);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 september 2019, mevrouw mr. D.J. Jansen te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van het Medisch Tuchtcollege voor een periode van zes (6) jaren;
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II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 29 mei 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 9 JUNI 2020 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 5 juni 2020 (BE-40/20);
In overweging genomen hebbende:
dat bij Landsbesluit van 10 juni 2019 No.1 (DWJZ/No. B&A/2019/2034/2990) de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela voor de duur van drie maanden is beperkt tot de door de
directeur van de Directie Luchtvaart per geval te beoordelen vluchten voor vervoer over en
weer tussen Aruba en Venezuela van personen van de Nederlandse en Venezolaanse nationaliteit, die terugkeren naar Aruba respectievelijk Venezuela;
dat de periode van de tijdelijke beperking van de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela bij
Landsbesluit van 2 december 2019 No.1 (DWJZ/No.948/19) en van 5 maart 2020 No.1
(DWJZ/No.201/20) is verlengd, telkens met drie maanden;
dat laatstgenoemd landsbesluit op 10 juni 2020 zal vervallen;
dat in Venezuela nog steeds sprake is van een ernstige 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 er voorts geen indicaties zijn dat Venezuela haar grenzen ook voor verkeer uit Curaçao
en Bonaire weer open zal stellen;
dat, gelet op het vorenstaande, het noodzakelijk is om de periode van de tijdelijke beperking
van de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela zoals vastgesteld bij Landsbesluit van 5 maart
2020 No.1 (DWJZ/No.201/20) te verlengen met drie maanden;
Gelet op:
artikel 4 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58);
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HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 10 juni 2020 de periode van de tijdelijke beperking van de luchtvaart tussen
Aruba en Venezuela, onder dezelfde voorwaarden zoals vastgesteld in het Landsbesluit van
10 juni 2019 No.1 (DWJZ/No. B&A/2019/2034/2990), te verlengen met drie (3) maanden;

II.

dat aan deze verlenging bekendheid wordt geven door middel van publicatie in een
“NOTICE TO AIRMEN”;

III. dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 juni 2020
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 Integratie,
A.C.G. Bikker
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN
DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
in overeenstemming met
DE MINISTER-PRESIDENT

Overwegende:
dat bij ministeriële beschikking van 13 mei 2020 no. 681/20 besloten is een bijzondere maatregel te treffen ten einde bij te dragen aan het bestrijden van de economische crisis als gevolg
van de COVID-19-pandemie door onder bepaalde voorwaarden financiële steun te bieden
aan bepaalde werkgevers als tegemoetkoming in de loonkosten van hun werknemers (hierna:
loonsubsidie);
dat de loonsubsidie wordt gefinancierd met leningen die het Land met Nederland afsluit;
dat Nederland aan het verstrekken van deze leningen voorwaarden verbindt;
dat Nederland als voorwaarde stelt, dat een van de voorwaarden voor de toekenning van de
loonsubsidie aan de werkgever is, dat de werkgever en de werknemer overeen dienen te komen over een minimale werknemersbijdrage van 20%;
dat het in dat kader noodzakelijk is om een nieuwe voorwaarde voor het toekennen van loonsubsidie toe te voegen aan de voorwaarden voor toekenning van de loonsubsidie;
dat deze minimale werknemersbijdrage door middel van arbeidstijdverkorting zal dienen
plaats te vinden;
dat het in dat kader noodzakelijk is om voornoemde beschikking aan te vullen.
HEEFT BESLOTEN:
Te bepalen dat:
dat na punt 1 een punt wordt ingevoegd, luidende:
1A. 1. De werkgever heeft geen recht op loonsubsidie voor de werknemer die niet heeft ingestemd met een vermindering van zijn overeengekomen arbeidsomvang met ten
minste 20%. Het loon van deze werknemer wordt niet meegenomen voor de berekening van de loonsom. De werkgever dient de overeengekomen vermindering van de
overeengekomen arbeidsomvang onverwijld door aan de Minister.
2. De werknemer die niet heeft ingestemd met een vermindering van zijn overeengekomen arbeidsomvang noch zijn werkgever hebben jegens het Land geen aanspraak
tot nakoming noch tot schadevergoeding.
Oranjestad, 4 juni 2020.
Minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
mw. mr. Xiomara J. Maduro
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN
DE MINISTER VAN FINANCIȄN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
in overeenstemming met
DE MINISTER-PRESIDENT
Overwegende:
dat bij ministeriële beschikking van 4 juni 2020 no. 681A/20 de ministeriële beschikking van
13 mei 2020 no. 681/20 is aangevuld met een nieuwe voorwaarde voor het toekennen van
loonsubsidie aan de werkgever, namelijk dat de werkgever en de werknemer overeen dienen
te komen over een minimale werknemersbijdrage van 20%;
dat deze minimale werknemersbijdrage door middel van arbeidstijdverkorting zal dienen
plaats te vinden;
dat vanuit de praktijk is gebleken dat bepaalde werknemers, die bepaalde functies vervullen,
dermate belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering van het bedrijf, dat het toepassen van een arbeidstijdverkorting niet wenselijk wordt geacht door de werkgever;
dat dientengevolge punt 1A wordt aangepast;
HEEFT BESLOTEN:
Te bepalen dat:
punt 1A komt te luiden:
1A. De werkgever en de werknemer komen een vermindering van hun overeengekomen arbeidsomvang met ten minste 0% en ten hoogste 40% overeen. De werkgever dient de
overeengekomen vermindering van de overeengekomen arbeidsomvang onverwijld
door aan de Minister.
Oranjestad, 11 juni 2020.
Minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
mw. mr. Xiomara J. Maduro
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 4 JUNI 2020
DE MINISTER VAN FINANCIEN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is dat de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde
aardolieproducten zoals vastgelegd in de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) te
wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
Artikel 2 van de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) komt voor wat betreft het gedeelte dat betrekking heeft op de verkoopprijzen van benzine, gasolie en kerosine als volgt te luiden:
Het is verboden in Aruba de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groothandels- of kleinhandelsprijs per liter dan hieronder aangegeven:
Groothandelsprijs:
Benzine Unleaded-premium
Gasolie U.L.S.
Kerosine

:
:
:

136,4
101,4
89,0

Kleinhandelsprijs:
Benzine Unleaded-premium
Gasolie U.L.S.
Kerosine

:
:
:

160,5
121,6
103,9

Artikel II
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 10 juni 2020 ligt, dan werkt deze regeling terug tot
en met 10 juni 2020.
X.J. Maduro
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