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ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 14 december 2021 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de beslissing uitgesproken dat: Hirschon Chanir
Hirschfeld, geboren op 28 september 1994, onder curatele word gesteld, benoemd over de
onder curatele gestelde tot curator is, Iluminada
Gerarda Helder, geboren op 29 november 1957
en wonende in Aruba.
De advocaat,
mr Z.T.M Arendsz Marchena
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- BERMÚDEZ CARRIZO, Jandro Jose,
zonder bekende woon- of verblijfplaats in
Aruba
om op dinsdag, 1 maart 2022 om 10:00 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te verschijnen, voor de mondelinge behandeling in verband met een door ESPINOSA
RODRÍGUEZ, Estefany Marlene ingediend
Verzoek omtrent geschillen uitoefening gezamenlijk gezagverzoek AUA202103520 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

EDITIE NO. 26

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

OPHEFFING FAILLISSEMENT
Bij beschikking van 29 november 2021 heeft
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba het
faillissement van de naamloze vennootschap
STREET MART N.V. h.o.d.n. PANACHE 1
gevestigd te Aruba, opgeheven wegens gebrek aan baten.
REP DE CUBA
G.W. Rep, curator
BEKENDMAKING
STEMMINGSUITSLAG
van de stemming ter voorziening in de periodieke vacature van één lid voor het Kleinbedrijf van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba, gehouden op 9 december
2021.
De verkiezingscommissie verklaart dat de navolgende kandidaat is gekozen:
voor het KLEINBEDRIJF:
Lay Hing de Kort-Yee
Afschrift van het proces-verbaal van de zitting van de Verkiezingscommissie is beschik-
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baar voor een ieder ter inzage op het secretarie van de Kamer.
De Kamer van Koophandel en Nijverheid
Aruba
Aruba, 9 december 2021
LIQUIDATIE
MATAHARI N.V.
(in liquidatie)
In de op 25 november 2021 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap is
besloten de bovengenoemde vennootschap te
ontbinden per 1 november 2021 onder benoeming van mevrouw I.M. Pujana Mena, tot
vereffenaar. Er zijn geen baten aanwezig.
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving neergelegd ten kantore van de Kamer
van Koophandel en Nijverheid Aruba alsmede de vereffenaar.
De vereffenaar,
Mevrouw I.M. Pujana Mena
Aruba
LIQUIDATIE
CAPAS ADVISORY VBA
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouder van bovengenoemde rechtspersoon genomen op 1 oktober 2021 is besloten de rechtspersoon per 31
oktober 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Roland E. de Cuba
Van Engelenweg 28
Curaçao

LIQUIDATIE
PARRA HOLDING N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouder van bovengenoemde rechtspersoon genomen op 1 juni
2021 is besloten de rechtspersoon per 1 juni
2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Gonzalo E. Parra Enciso
Sero Patrishi 11
LIQUIDATIE
CABANITA N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 27
augustus 2021 is besloten de rechtspersoon
per 1 september 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Franklin Angel Jose Booi
De la Sallestraat 31
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LIQUIDATIE
B.J. HOLDING N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 17
augustus 2021 is besloten de rechtspersoon
per 25 augustus 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Franklin Angel Jose Booi
De la Sallestraat 31

LIQUIDATIE
TOUCAN TANGO N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 17
augustus 2021 is besloten de rechtspersoon
per 25 augustus 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Franklin Angel Jose Booi
De la Sallestraat 31

LIQUIDATIE
ANOUK BOUTIQUE N.V
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 27
augustus 2021 is besloten de rechtspersoon
per 27 augustus 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Franklin Angel Jose Booi
De la Sallestraat 31

LIQUIDATIE
CHI CU CHA N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 17
augustus 2021 is besloten de rechtspersoon
per 25 augustus 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Franklin Angel Jose Booi
De la Sallestraat 31
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LIQUIDATIE
MEYA MEYA N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 17
augustus 2021 is besloten de rechtspersoon
per 25 augustus 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Franklin Angel Jose Booi
De la Sallestraat 31

LIQUIDATIE
SALSA BOUTIQUE N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 17
augustus 2021 is besloten de rechtspersoon
per 25 augustus 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Franklin Angel Jose Booi
De la Sallestraat 31

LIQUIDATIE
CUCUISA ENTERPRISES N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 24
augustus 2021 is besloten de rechtspersoon
per 1 september 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Franklin Angel Jose Booi
De la Sallestraat 31

LIQUIDATIE
BINA N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 16 maart 2020 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 31 maart 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,
Drs. Franklin R. de Kort
Leysner & de Cuba, Accountants
Lacle Boulevard 4
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
BEARINGPOINT LICENTIES VBA.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30
november 2021 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.
LIQUIDATIE
VISSWAN PENSIOEN N.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 10
december 2021 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.
LIQUIDATIE
OREX AVIATION A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar concludeert dat voor zover
bekend geen baten aanwezig zijn.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
LIQUIDATIE
MND TRADING A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 19
november 2021, is besloten MND TRADING
A.V.V. (“de vennootschap”) te ontbinden onder benoeming van Arulex Trust Services
N.V, gevestigd te J.G. Emanstraat 61-63,
Oranjestad, Aruba tot vereffenaar.

Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba
De vereffenaar,
Arulex Trust Services N.V.
LIQUIDATIE
NOAH ALL INCLUSIVE
HOSPITALITY V.B.A.
(in liquidatie)
In de op 23 april 2021 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van bovengenoemde vennootschap werd besloten de vennootschap te ontbinden per 23
april 2021.
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
LIQUIDATIE
NIEDERRHEINISCHE
HYPOTHEKEN UND
FINANZIERUNGSGESELLSCHAFT
A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
30 november 2021 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
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,
EuroTrust International N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
IDEM N.V. N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 9
december, 2021 is besloten de rechtspersoon
per 9 december, 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij haar aantreden vastgesteld dat geen aan haar bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Christina Wietske Dijkstra
Matthijssenhoutweg 21
1261 CJ Blaricum
Nederland
LIQUIDATIE
LORETTE INVESTMENTS A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en de
naam is doorgehaald in het handelsregister.
De vereffenaar,
Frieda Pais Fruchter
Jan Sofat 172
Curaçao

LIQUIDATIE
QUEST CONSULTING
SERVICES (QCS) VBA
(in liquidatie)
Bij besluit van de algemene vergadering van
de aandeelhouders gehouden op 7 december
2021 is besloten de vennootschap te ontbinden.
Vanwege het feit dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
De vereffenaar,
P.O. de Souza
Sero Alejandro 19-I
Aruba
LIQUIDATIE
DIERENARTSENPRAKTIJK
TH.J.M. WOOLS N.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de algemene vergadering van
de aandeelhouders gehouden op 8 december
2021 is besloten de vennootschap te ontbinden.
Vanwege het feit dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
De vereffenaar,
P. de Bruijn
Casibari 65
Aruba
LIQUIDATIE
LUCK ONE PLUS ONE TRADING N.V.
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 6 december 2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Tommy A. Leest
Alto Vista 89
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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 5 november 2021 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 MANNA
MIMO; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats op Aruba of elders,
WEDEROM-OPGEROEPEN:
om op maandag 31 januari 2022 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
Mauro Guido Nicola Angelo de Palma 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 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 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is Alfredo DISLA PEÑA, met onbekende
woon- en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om maandag, 14 maart 2022 des voormiddags
om 09:00 uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd
aan de J.G. Emanstraat no. 51 in Aruba te

verschijnen, teneinde op het door Elena Antonia SANCHEZ ROSARIO, 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 9 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is HERBERT BENJAMIN EDWARD
HARREMAN, zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 4 april 2022, des voormiddags om 9:10 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat 51 in Aruba te
verschijnen, teneinde op het door LILI
EPERKE SZÁRNYASI ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
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 9 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het ori-
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gineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is ERICA MARGUERITE JOHANNES,
zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 4 april 2022, des voormiddags om 9:00 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat 51 in Aruba te
verschijnen, teneinde op het door JEROEN
JOHANNES FORTUIN ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix,
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 31 augustus 2021
(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

351.249
2.171.850
18.637
559
3.028
12.948

Bankbiljetten in omloop
294.266
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
76.252
- Banken
1.785.460
- Overige
1.192
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
92
Gelden in consignatie
2.195
Diverse rekeningen
25.655
Herwaardering goud en deviezen
253.645
Algemene reserve en onverdeelde winst 109.514
Kapitaal
10.000

__________
2.558.271
=========

Beleningsrente: 1%

__________
2.558.271
=========

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 23 NOVEMBER 2021 No. 21
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Universiteit van Aruba buitengewone hoogleraren, op
voordracht van het College van Curatoren, bij landsbesluit worden benoemd;
dat het College van Curatoren op basis van de beleidsvoornemens opgenomen in het Strategisch Plan 2015-2020, onder strategie 1 actie 4, de internationale aansluiting op het gebied
van wetenschappelijk onderzoek nastreeft middels het benoemen van hoogleraren bij de
Universiteit van Aruba die tevens een leerstoel bij een zusteruniversiteit vervullen;
dat dit beleid zich op de instelling van relevante leerstoelen bij alle faculteiten van de Universiteit van Aruba richt;
dat dit beleid tevens de aanstelling van hoogleraren als leerstoelhouders op basis van een
leeropdracht inhoudt;
dat het thans noodzakelijk is om een nieuwe hoogleraar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan te stellen als leerstoelhouder van de leerstoel Algemene Rechtswetenschappen;
dat de hoogleraar enerzijds inhoudelijk sturing zal geven aan onderwijs, onderzoek, publicatie en maatschappelijke dienstverlening van de Universiteit van Aruba op het gebied van
Algemene Rechtswetenschappen en anderzijds werkzaamheden ten behoeve van de Universiteit van Aruba zal verrichten die voorbehouden zijn aan hoogleraren zoals werkzaamheden in het kader van het ius promovendi;
dat de leerstoelhouder de volgende taken heeft:
- het verzorgen van facultair onderwijs op bachelor, master en post graduate niveau, welk
zal geschieden in samenspraak met het wetenschappelijk personeel van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba;
- de ondersteuning van de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s en onderwijsmateriaal, in het bijzonder op het gebied van Algemene Rechtswetenschappen;
- het ontwerpen, leiden en ondersteunen van onderzoek, in het bijzonder op het gebied
van Algemene Rechtswetenschappen;
- het stimuleren van publicaties, in het bijzonder op het gebied van Algemene Rechtswetenschappen;
- het stimuleren en leiden van activiteiten van maatschappelijke dienstverlening, in het
bijzonder op het gebied van Algemene Rechtswetenschappen;
- het uitdragen van de naam van de Universiteit van Aruba in de Nederland en in andere
landen;
- het jaarlijks informeren van de Universiteit van Aruba over de wijze waarop hij de aan
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-

de leerstoel verbonden taken vervult;
het uitspreken van een academische oratie op een nader na de aanvaarding van het hoogleraarschap aan te duiden datum;

dat het College van Curatoren bij brief van 1 oktober 2021, prof. mr. Michiel Heldeweg,
geboren op 27 januari 1957 te Nijverdal, Nederland, hoogleraar “Law, Governance &
Technology” verbonden aan de Universiteit van Twente, waar hij tevens leiding geeft aan
het “Department of Governance & Technology for Sustainability/CSTM”, en opleidingsdirecteur is van de Master in Environmental and Energy Management (MEEM), heeft voorgedragen om tot buitengewoon hoogleraar Algemene Rechtswetenschappen in een 0aanstelling bij de Universiteit van Aruba te worden benoemd;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om prof. mr. Michiel Heldeweg te benoemen als buitengewoon hoogleraar Algemene Rechtswetenschappen bij de Universiteit van
Aruba;
Gelet op:
artikel 13 van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden prof. mr. Michiel Heldeweg, geboren op 27 januari 1957 te Nijverdal, Nederland, te benoemen tot buitengewoon hoogleraar Algemene Rechtswetenschappen
bij de Universiteit van Aruba;

II.

dat prof. mr. Michiel Heldeweg enerzijds inhoudelijk sturing zal geven aan het onderwijs,
onderzoek en maatschappelijke dienstverlening van de Universiteit van Aruba en anderzijds
werkzaamheden zal verrichten die voorbehouden zijn aan hoogleraren zoals in het kader
van het ius promovendi;

III.

dat prof. mr. Michiel Heldeweg in een 0- aanstelling wordt benoemd;

IV.

dat de leerstoel Algemene Rechtswetenschappen aangemerkt wordt als een buitengewone
leerstoel waarvan de desbetreffende deeltijd een omvang heeft van een 0,0 fulltime equivalent;

V.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 23 november 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Onderwijs, Wetenschap,
en Duurzame Ontwikkeling,
E.J.H. Croes
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LANDSBESLUIT
VAN 23 NOVEMBER 2021 No. 22
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Universiteit van Aruba buitengewone hoogleraren, op
voordracht van het College van Curatoren, bij landsbesluit worden benoemd;
dat het College van Curatoren op basis van de beleidsvoornemens opgenomen in het Strategisch Plan 2015-2020, onder strategie 1 actie 4, de internationale aansluiting op het gebied
van wetenschappelijk onderzoek nastreeft middels het benoemen van hoogleraren bij de
Universiteit van Aruba die tevens een leerstoel bij een zuster universiteit vervullen;
dat dit beleid zich op de instelling van relevante leerstoelen bij alle faculteiten van de Universiteit van Aruba richt;
dat dit beleid tevens de aanstelling van hoogleraren als leerstoelhouders op basis van een
leeropdracht inhoudt;
dat het thans noodzakelijk is om een nieuwe hoogleraar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan te stellen als leerstoelhouder van de leerstoel staats- en bestuursrecht;
dat de hoogleraar enerzijds inhoudelijk sturing zal geven aan onderwijs, onderzoek, publicatie en maatschappelijke dienstverlening van de Universiteit van Aruba op het gebied van
staats- en bestuursrecht en anderzijds werkzaamheden ten behoeve van de Universiteit van
Aruba zal verrichten die voorbehouden zijn aan hoogleraren zoals werkzaamheden in het
kader van het ius promovendi;
dat de leerstoelhouder de volgende taken heeft:
- het verzorgen van facultair onderwijs op bachelor, master en post graduate niveau, welk
zal geschieden in samenspraak met het wetenschappelijk personeel van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba;
- de ondersteuning van de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s en onderwijsmateriaal, in het bijzonder op het gebied van staats- en bestuursrecht;
- het ontwerpen, leiden en ondersteunen van onderzoek, in het bijzonder op het gebied
van staats- en bestuursrecht;
- het stimuleren van publicaties, in het bijzonder op het gebied van staats- en bestuursrecht;
- het stimuleren en leiden van activiteiten van maatschappelijke dienstverlening, in het
bijzonder op het gebied van staats- en bestuursrecht;
- het uitdragen van de naam van de Universiteit van Aruba in de Nederland en in andere
landen;
- het jaarlijks informeren van de Universiteit van Aruba over de wijze waarop hij de aan
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-

de leerstoel verbonden taken vervult;
het uitspreken van een academische oratie op een nader na de aanvaarding van het hoogleraarschap aan te duiden datum;

dat het College van Curatoren bij brief van 1 oktober 2021, prof. mr. Herman Brӧring, geboren op 27 september 1959 te Groningen, Nederland, hoogleraar van de “Administrative
Law” verbonden aan de Universiteit van Groningen , voorzitter van de wettenschappelijke
integriteitscommissie van de Universiteit van Groningen, lid Denktank Nederlands Platvorm Burgerparticipatie Overheidsbeleid, heeft voorgedragen om tot buitengewoon hoogleraar Staats- en Bestuursrecht in een 0-aanstelling bij de Universiteit van Aruba te worden
benoemd;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om prof. mr. Herman Brӧring te benoemen
als buitengewoon hoogleraar Staats- en Bestuursrecht bij de Universiteit van Aruba;
Gelet op:
artikel 13 van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden prof. mr. Herman Brӧring, geboren op 27 september 1959 te Groningen, Nederland, te benoemen tot buitengewoon hoogleraar staats- en bestuursrecht bij de
Universiteit van Aruba;

II.

dat prof. mr. Herman Brӧring enerzijds inhoudelijk sturing zal geven aan het onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening van de Universiteit van Aruba en anderzijds
werkzaamheden zal verrichten die voorbehouden zijn aan hoogleraren zoals in het kader
van het ius promovendi;

III.

dat prof. mr. Herman Brӧring in een 0- aanstelling wordt benoemd;

IV.

dat de leerstoel staats- en bestuursrecht aangemerkt wordt als een buitengewone leerstoel
waarvan de desbetreffende deeltijd een omvang heeft van een 0,0 fulltime equivalent;

V.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 23 november 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Onderwijs, Wetenschap,
en Duurzame Ontwikkeling,
E.J.H. Croes
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van 24 NOVEMBER 2021
De Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport
en de Minister van Sociale Zaken en Arbeid

Overwegende:
dat de plaatsvervangende voorzitters van het College van Beroep ziekteverzekering, het
College van Beroep ongevallenverzekering, het College van Beroep cessantiaverordening,
het College van Beroep algemene ouderdomsverzekering en het College van Beroep algemene weduwen- en wezenverzekering voor een periode van 6 jaren worden benoemd;
dat de heer mr. A.J.H. van Suilen bij ministeriële beschikking van 18 juli 2018, met ingang
van 4 april 2018, als plaatsvervangend voorzitter is benoemd voor een periode van zes jaren;
dat de heer mr. A.J.H. van Suilen wegens zijn vertrek naar Nederland zijn werkzaamheden
als plaatsvervangend voorzitter per 1 april 2021 heeft beëindigd;
dat mevrouw mr. M. Soffers bij een ongedateerd ministeriële beschikking, met ingang van
1 maart 2019, als plaatsvervangend voorzitter is benoemd voor een periode van zes jaren;
dat mevrouw mr. M. Soffers wegens haar vertrek naar Nederland haar werkzaamheden als
plaatsvervangend voorzitter per 1 april 2021 heeft beëindigd;
dat bij tussentijdse ontslag van een plaatsvervangende voorzitter, een nieuw plaatsvervangend voorzitter voor het overblijvende deel van de ambtsperiode wordt benoemd;
dat de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij brief van 12 maart 2021, kenmerk
Pr.025/2021, de heer mr. M.A. Evertsz en de heer mr. P. Klik heeft voorgedragen om als
plaatsvervangende voorzitters te worden benoemd;
dat bij ministeriële beschikking van 10 september 2021 (DWJZ/No.731/2021), de heer mr.
M.A. Evertsz en de heer mr. P. Klik, abusievelijk voor een periode van zes jaren zijn benoemd;
dat gelet op het vorenstaande, de ministeriële beschikking van 10 september
2021(731/2021) dient te worden ingetrokken;
dat gelet op het vorenstaande, het wenselijk is om aan de heer mr. A.J.H. van Suilen en aan
mevrouw mr. M. Soffers ontslag te verlenen als plaatsvervangende voorzitters van de Colleges van Beroep;
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dat gelet op het vorenstaande, het wenselijk is om de heer mr. M.A. Evertsz en de heer mr.
P. Klik te benoemen als plaatsvervangende voorzitters van de Colleges van Beroep;
Gelet op:
artikel 10, tweede lid, van de Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24);
artikel 1, eerste lid, van het Landsbesluit regeling College van Beroep ziekteverzekering
(AB 1993 no. GT 10);
artikel 10, tweede lid, van de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT
26);
artikel 1, eerste lid, van het Landsbesluit regeling College van Beroep ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 24);
artikel 9, tweede lid, van de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
artikel 1, eerste lid, van het Landsbesluit regeling College van Beroep Cessantiaverordening
(AB 1997 no. GT 12);
artikel 38, tweede lid, van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990
no. GT 33);
artikel 1, eerste lid, van het Landsbesluit regeling College van Beroep algemene ouderdomsverzekering (AB 1995 no. GT 11);
artikel 39, tweede lid, van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering
(AB 1996 no. GT 30);
artikel 1, eerste lid, van het Landsbesluit regeling College van Beroep algemene weduwenen wezenverzekering (AB 1996 no. GT 25);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de ministeriële beschikking van 10 september 2021(731/2021) om
redenen zoals in de considerans vermeld, in te trekken;

II.

met ingang van 1 april 2021, aan de heer mr. A.J.H. van Suilen als plaatsvervangend voorzitter van de Colleges van Beroep zijn ontslag te verlenen onder dankzegging van de door
hem aan het Land bewezen diensten;

III.

met ingang van 1 augustus 2021, aan mevrouw mr. M. Soffers als plaatsvervangend voorzitter van de Colleges van Beroep haar ontslag te verlenen onder dankzegging van de door
haar aan het Land bewezen diensten;

IV.

met ingang van 1 april 2021 tot 4 april 2024, de heer mr. M.A. Evertsz als plaatsvervangend
voorzitter van de Colleges van Beroep te benoemen;

V.

met ingang van 1 augustus 2021 tot 1 maart 2025, de heer mr. P. Klik als plaatsvervangend
voorzitter van de Colleges van Beroep te benoemen;
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VI.

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

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

De Minister van Sociale Zaken
en Arbeid,
G.F. Croes
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN
DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
EN
DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN ARBEID
in overeenstemming met
DE MINISTER-PRESIDENT

Overwegende:
- dat als gevolg van de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte gezondheidscrisis, een wereldwijde economische crisis is veroorzaakt;
- dat als gevolg hiervan de regering het wenselijk heeft geacht om verschillende steunmaatregelen te treffen ten einde bij te dragen aan het bestrijden van deze economische crisis;
- dat in april 2020 bij wijze van begunstigend beleid, vooruitlopend op de wettelijke regeling, de
tijdelijke FASE-regeling is ingevoerd ten einde een tijdelijke financiële steun in de vorm van
een loontoelage te verstrekken aan (oud)werknemers, zzp’ers en directeuren-grootaandeelhouders die aan bepaalde voorwaarden voldoen;
- dat bij ministeriële beschikking van de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur
in overeenstemming met de minister-president, van 13 mei 2020, no. 681/20, bij wijze van begunstigend beleid, vooruitlopend op de wettelijke regeling, de tijdelijke loonsubsidieregeling is
geïntroduceerd om aan werkgevers die aan bepaalde voorwaarden voldoen een loontoelage als
tegemoetkoming in de loonkosten van hun werknemers toe te kennen;
- dat bij ministeriële beschikking van de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur
in overeenstemming met de minister-president, van 14 mei 2020, no. 617/20A, bij wijze van
begunstigend beleid, vooruitlopend op de wettelijke regeling, de tijdelijke MKB-regeling is geintroduceerd om aan bedrijven die behoren tot het midden- en kleinbedrijf die aan bepaalde
voorwaarden voldoen, een mkb-toelage toe te kennen als tegemoetkoming in de doorlopende
kosten, niet zijnde de loonkosten van hun werknemers;
- dat deze steunmaatregelen zijn geïntroduceerd als reactie op de introductie van de beperkende
maatregelen alsmede de wereldwijde economische crisis, waardoor veel bedrijven in plotselinge
en acute nood zijn komen te verkeren;
- dat de noodzaak voor het behouden van deze steunmaatregelen thans niet meer aanwezig is
vanwege de verbeterde situatie waardoor de beperkende maatregelen grotendeels zijn ingetrokken (waaronder de afschaffing inreisverbod en avondklok) dan wel versoepeld (verruiming van
de sluitingstijden van winkels);
- dat de economische situatie van het Land langzaamaan aan het herstellen is en dat de werkgelegenheid gestaag aan het toenemen is;
- dat het Land ter bekostiging van de tijdelijke loonsubsidieregeling afhankelijk is van de verschillende liquiditeitsleningen die door Nederland worden verstrekt ter verlichting van de effecten van de COVID-19-pandemie en dat de duur van deze steunmaatregel dus gebonden is aan
de duur van de liquiditeitssteun loonsubsidie van Nederland aan Aruba en dat de Rijksministerraad de liquiditeitssteun van het vierde kwartaal voor Aruba heeft aangehouden;
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- dat de doorgang van deze steunmaatregelen afhankelijk is van de kaspositie van het Land en dus
of het Land over afdoende middelen beschikt ter bekostiging van deze steunmaatregelen;
- dat het Land thans niet over afdoende middelen beschikt ter bekostiging van deze steunmaatregelen en dat de noodzaak voor het in stand houden van deze steunmaatregelen niet meer aanwezig is;
- dat het wenselijk wordt geacht de loonsubsidieregeling per 1 november 2021, de FASE-regeling
per 1 december 2021 (ministerraadbeslissing van 9 november 2021 (BE-015/21) en de mkbtoelage per 31 december 2021 stop te zetten;
HEBBEN BESLOTEN:
1.
2.
3.
4.

De tijdelijke FASE-regeling per 1 december 2021 in te trekken;
De tijdelijke loonsubsidieregeling per 1 november 2021 in te trekken;
De tijdelijke mkb-regeling per 31 december 2021 in te trekken.
Deze ministeriële beschikking wordt in de Landscourant van Aruba geplaatst.
Oranjestad, 2 december 2021

Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Maduro

Minister van Sociale Zaken en Arbeid,
G.F. Croes
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AANKONDIGING BEGUNSTIGEND BELEID VAN
DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
Inleiding
De bijzondere omstandigheden als gevolg van de COVID-19 pandemie zijn aanleiding om een structureel
kader ter ondersteuning van het herstel van de Arubaanse economie te bewerkstelligen. Eind maart 2020
heb ik in overleg met het Departamento di Impuesto (DIMP) conform de internationale praktijk een Fiscaal
Noodplan (alivio fiscal) voor het stimuleren van de Arubaanse economie als reactie op de COVID-19 uitbraak voor de maanden april, mei en juni 2020 van toepassing verklaard die de onmiddellijke economische
en sociale noodsituatie gedeeltelijk heeft opgevangen.
Met betrekking tot de toekomstige periode is besloten om het Fiscaal Noodplan deel 2, in de vorm van
concrete goedkeuringen, aan het fiscale ondernemingsklimaat toe te voegen ter ondersteuning van de Arubaanse economie.
I. Versoepeling van het beleid inzake tariefsverlaging voor uitgekeerde dividenden
Met ingang van 1 januari 2019 heb ik, bij wijze van begunstigend beleid, het tarief verlaagd naar 10% voor
dividenden die gedurende het belastingjaar 2019 zijn uitgekeerd voor zover aan de gestelde voorwaarden is
voldaan.1 Deze beleidsmatige aankondiging van de tariefsverlaging voor uitgekeerde dividenden is voor
het belastingjaar 2020 voortgezet.2 In het begunstigend beleid is dit uitgebreid tot en met het belastingjaar
2022, alsmede voor dividenden uit een buiten Aruba gevestigd lichaam.
Gelet op de COVID-19 gevolgen voor de economie van Aruba, alsmede om de koopkracht te verbeteren,
keur ik in het verlengde hiervan goed dat het versoepelde dividendbeleid wordt voortgezet. Dat betekent
dat ook uitkeringen van winsten in 2021 en 2022 ten laste van een in de vennootschap aanwezige winstreserve die is opgebouwd in de boekjaren eindigend uiterlijk op 31 december 2021 in aanmerking komt voor
het 10%-tarief.
Tevens blijf ik goedkeuren dat voor de toepassing van dit beleid onder dividend mede wordt verstaan: een
winstuitdeling die afkomstig is van een buiten Aruba gevestigd lichaam.3
Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:
a. Het buiten of binnen Aruba gevestigde lichaam dient een in aandelen verdeeld kapitaal te hebben;
b. De winstuitkering komt ten laste van een in de vennootschap aanwezige winstreserve die is opgebouwd
in de boekjaren eindigend uiterlijk op 31 december 2021;
c. De winstuitkering wordt gedurende het kalenderjaar 2021 of 2022 aan de aandeelhouder, ingezetene
van Aruba, ter beschikking gesteld, doch dient binnen maximaal vijf boekjaren, na het boekjaar van ter
beschikking stelling, volledig te worden betaald aan de aandeelhouder(s);
d. Voor zover aan het einde van de in onderdeel (c) genoemde termijn nog een bedrag aan ter beschikking
gesteld dividend op de balans van de uitkerende vennootschap resteert, heeft de Inspecteur het recht om
over dit bedrag alsnog het tarief in artikel 24, zesde lid, Landsverordening Inkomstenbelasting (AB
1991 No. GT 51)– onder aftrek van de reeds betaalde dividendbelasting of inkomstenbelasting bij het
ter beschikking stellen daarvan – toe te passen en ter zake een voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting in het jaar volgend op het einde van de genoemde termijn op te leggen;
e. Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening dividendbelasting (AB 2002 no. 123) is ter
zake van dividenduitkeringen van buiten Aruba gevestigde lichamen geen 10% dividendbelasting ver1
2
3

Zie editie no. 4 jaargang: 2019 van de Landscourant van Aruba d.d. 15 februari 2019 p. 10-12.
Zie editie no. 26 jaargang: 2019 van de Landscourant van Aruba d.d. 20 december 2019 p. 23-25.
Zie editie no. 23 jaargang: 2020 van de Landscourant van Aruba d.d. 6 november 2020 p. 17.
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schuldigd in Aruba. Reden waarom bij een dergelijke dividenduitkering de belastingdienst hiervan
schriftelijk dient te worden geïnformeerd, opdat deze in staat is om binnen afzienbare tijd een voorlopige aanslag inkomstenbelasting te kunnen opleggen voor het desbetreffende belastingjaar.
II. Verbreding van het begunstigend beleid met betrekking tot de spaar- en voorzieningsfondsregeling
Gelet op de huidige omstandigheden acht ik het wenselijk dat de opnamen van bedragen door de werknemer uit het spaar- of voorzieningsfonds kan geschieden, nadat het gestorte bedrag en bijgeschreven rente
vier (4) volle kalenderjaren op de geblokkeerde spaarrekening heeft gestaan. Ik keur onder de volgende
voorwaarden goed, dat opname van een gestort bedrag en bijgeschreven rente voordat deze vier volle kalenderjaren op de geblokkeerde spaarrekening heeft gestaan, alleen is toegestaan indien de opname voor
één van de volgende doeleinden zal worden gebruikt of in één van de volgende situaties:
1.
2.
3.

Pensionering van de werknemer;
De aankoop van een huis voor eigen bewoning door de werknemer;
De uitbreiding of verbetering van de door de werknemer bewoonde eigen woning, waarbij de waarde
van de verbouwing tenminste Afl. 50.000,- bedraagt;
4. De investering in duurzaamheid van tenminste Afl. 10.000,- in de door de werknemer bewoonde eigen
woning; onder een investering in duurzaamheid wordt in dit kader verstaan een investering in het opwekken van zonne-energie en/of windenergie ten behoeve van het eigen gebruik. De investering dient
op te gaan in de eigen woning;
5. In het huwelijk treden door de werknemer;
6. De bekostiging van een studie in het buitenland van kinderen van de deelnemer die kinderaftrek voor
deze kinderen geniet;
7. Invaliditeit waarbij de werknemer geheel (100%) arbeidsongeschikt is;
8. Overlijden van de werknemer;
9. Vrijwillige afvloeiingsregeling met als gevolg beëindiging van de dienstbetrekking (nieuw);
10. Onvrijwillige afvloeiingsregeling met als gevolg beëindiging van de dienstbetrekking (nieuw).
Ten slotte keur ik goed dat de volgende additionele opnamemogelijkheden worden toegevoegd aan de fiscaal begunstigde spaarregeling:
11. Aflossing van hypothecaire leningen rustende op- en aangaan ter financiering van een eigen woning
(nieuw).
12. Uitgaven in verband met het aflossen van studieleningen en/of andere studieregelingen van de deelnemer aan het Land Aruba en/of de Nederlandse Directe Uitvoering Onderwijs (nieuw).
13. Uitgaven in verband met de echtscheiding van de werknemer (nieuw).
Middels begunstigend beleid keur ik goed, gelet op de COVID-19 gevolgen voor de economie van Aruba,
alsmede om de koopkracht te verbeteren, dat de werknemers het opgespaarde bedrag onbelast mogen opnemen gedurende 2020, 2021 en 2022, ondanks dat deze bedragen nog geen vier jaren op de spaarrekening
hebben gestaan.
Indien de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en werknemer, anders dan door overlijden, wordt beeindigd, wordt gelijk met het einde van de arbeidsovereenkomst de deelname in een spaar- of voorzieningsfonds beëindigd. Ingevolge het beleid dienen de gespaarde bedragen en bijgeschreven rente op de geblokkeerde spaarrekening blijven staan tot de termijn van vier volle jaren is bereikt, waarbij opname voordat deze termijn is bereikt alleen mogelijk is in en voor de toegestane doeleinden en situaties.
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Gelet op het bovenstaande keur ik tevens goed dat de werknemers bij een vrijwillige danwel onvrijwillige
afvloeiingsregeling met als gevolg beëindiging van de dienstbetrekking, het opgespaarde bedrag onbelast
mogen opnemen gedurende het jaar 2020, 2021 en 2022, ondanks dat deze bedragen nog geen vier jaren op
de spaarrekening hebben gestaan.
III. Inwerkingtreding
Het beleid met betrekking tot de onderdelen I en II treden in werking vanaf de dag na plaatsing in de Landscourant van Aruba.
Dit besluit zal in de Landscourant worden geplaatst.
Oranjestad, 16 december 2021.

De minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
X.J. Maduro
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 3 DECEMBER 2021
DE MINISTER VAN FINANCIËN, 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

:
:
:

210,2
177,2
164,1

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

:
:
:

239,0
202,3
183,8

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 8 december 2021 ligt, dan werkt deze regeling terug
tot en met 8 december 2021.
X.J. Maduro
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 17 NOVEMBER 2021

DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde producten behorende tot de eerste levensbehoeften, zoals vastgesteld in de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) te wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
De bijlage van de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel/Merk
a. Melkpoeder;
ANCHOR
-full cream inst fortified

NIDO
-instantfort w vit c+f nr
b. Babyvoeding;
NIDO
-cresimiento prebio can

NESTUM
-wheat & honey
-5 cereals
-oats
-oats & prune
c. Koffie;
NESCAFE
-classic
-gold blend sgnt jar

Inhoud

Gelezen:
24/100 gr.
24/300 gr.
6/2.5 kg.
Gelezen:
12/800 gr.
Gelezen:
24/360 gr.
12/800 gr.
6/1600 gr.
Gelezen:
24/270 gr.
12/730 gr.
24/270 gr.
12/730 gr.
24/270 gr.
24/270 gr.

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl.)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl.)

41.35
121.75
220.50

2.11
6.21
44.96

163.19

15.91

178.07
197.80
183.96

9.00
19.99
37.18

104.88
124.46
105.24
124.46
99.11
122.89

5.30
12.58
5.32
12.58
5.01
6.21

87.90
156.64
154.96

4.44
7.92
15.66

Gelezen:
24/50 gr.
24/100 gr.
12/100 gr.
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d. Eetbare Olie;
GOYA
-canola oil

-corn oil
-vegetable oil

Gelezen:
24/16 oz.
12/24 oz.
9/48 oz.
24/16 oz.
12/24 oz.
24/16 oz.
12/24 oz.
9/48 oz.
6/96 oz.
6/128 oz.

127.33
93.05
120.23
127.33
93.05
124.46
90.68
116.73
146.92
194.07

6.21
9.07
15.63
6.21
9.07
6.07
8.84
15.18
28.66
37.85

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de Landscourant van Aruba en indien die dag na 13 november 2021 ligt, dan werkt deze regeling terug tot
en met 13 november 2021.
X.J. Maduro
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 1 DECEMBER 2021

DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde producten behorende tot de eerste levensbehoeften, zoals vastgesteld in de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) te wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
De bijlage van de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel/Merk

Inhoud

a. Melkpoeder;
ANCHOR
-skimmed inst powder
-inst whole milk pwd fortified
-full cream pwd inst fortified

b. Maismeel;
NIKA
-cornmeal
c.Koffie;
NIKA
-colombian ground coffee
-espresso roast ground
MAXWELL HOUSE
-french roast dark
NESCAFE
-gold blend sgnt jar 3ft
d. Babyvoeding;
NESTLE
-cerelac wheat

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl.)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl.)

Gelezen:
24-300 gr.
24/300 gr.

115.33
115.33

5.88
5.88

24/300 gr.
8/1600 gr.
6/2.5 kg.

120.09
185.48
217.49

6.12
28.37
44.35

Gelezen:
20/1 kg.

51.15

3.10

83.42
83.42

16.86
16.86

Gelezen:
6/12 oz.
6/12 oz.
Gelezen:
6/11 oz.
Gelezen:
6/200 gr.

45.65

9.23

132.49

26.78

Gelezen:
24/400 gr.

147.10

7.43
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NESTUM
-etjnr vanilla
e.Eetbare olie;
MARINA
-corn oil
-soybean vegetable oil
NIKA
-vegetable oil

Gelezen:
24/300 gr.
Gelezen:
6/96 oz.
6/96 oz.
Gelezen:
12/1 ltr
12/1.5 ltr.
6/3 ltr.

100.15

5.06

125.60
101.62

25.39
20.54

60.71
90.50
86.72

6.14
9.15
17.53

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de Landscourant van Aruba en indien die dag na 27 november 2021 ligt, dan werkt deze regeling terug tot
en met 27 november 2021.
X.J. Maduro
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