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ONDERCURATELESTELLING
Krachtens de beschikking van 12 september
2018, behorend bij EJ nr. AUA 201801264
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
stelt het Gerecht Cecilia Agustina VOS, geboren 28 augustus 1940 in Curaçao, onder
curatele.
Als curatoren zijn benoemd haar echtgenoot,
Georges Henry Simon JIMENEZ, geboren op
30 oktober 1940 in Guadeloupe en wonende
in Aruba, en haar zoon Jorge Enrique Manuel
Jimenez, geboren op 21 mei 1968 in Aruba.
De advocaat,
mr. M.M. Malmberg

ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 6 september 2018 behorende bij EJ nr. AUA 2018001100 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is Susanna Geerman, geboren op 10 november
1927 onder curatele gesteld, met benoeming
van haar dochter Maria de Coromoto Sanchez
tot curatrice.
De curatrice,
mw. Maria de Coromoto Sanchez

ONDERCURATELESTELLING
Krachtens de beschikking van 4 september
2018, behorend bij EJ nr. AUA 201801268
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
stelt het Gerecht Edita Eustacia BEAUMONT, geboren 8 september 1945 in Aruba,
onder curatele.
Als curatrice is benoemd haar dochter, Gerlin
Gabriela PEREZ, geboren op 25 juli 1986 in
Aruba en wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. M.M. Malmberg

-

OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
Luis Eduardo LLANOS LARA, wonende
in Colombia,

om op 8 januari 2019 om 8:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Enidia Luz Hernandez
Silva ingediend verzoek m.b.t. erkenning buitenlandse akte over de minderjarige
(AUA201802793 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
BEKENDMAKING

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

Jilbert DUARTE CORDEIRO, zonder
bekende woon- of verblijfplaats,

DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN
NIJVERHEID ARUBA maakt bekend dat
conform het bepaalde bij art. 19 van de Kiesverordening Kamer van Koophandel en Nijverheid het tijdvak voor de

om op 8 januari 2019 om 9:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Olga Herazo Santis ingediend verzoek m.b.t. voogdijvoorziening
over de minderjarige (AUA201802378 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

KANDIDAATSTELLING

OPROEPING SCHULDEISERS
Op 24 mei 2017 is te Aruba, zijn laatste
woonplaats, overleden de heer Ruel Wladimir
Marques (erflater), geboren te Aruba op 28
augustus 1940, laatst gewoond hebbende te
Avenida Milio J. Croes 79. In verband met
een minderjarige erfgenaam is door de moeder, uitoefenende het gezag over de minderjarige, de nalatenschap beneficiair aanvaardt en
dient de nalatenschap overeenkomstig de bepalingen van de veertiende titel “Van het
recht van beraad en voorrecht van boedelbeschrijving” van het Burgerlijk Wetboek van
Aruba te worden afgewikkeld. Conform het
bepaalde in artikel 1062 van het Burgerlijk
Wetboek van Aruba wordt bij deze opgeroepen schuldeisers die een vordering hebben op
voornoemde erflater/aan wie erflater schuldig
is, daarvan een opgave te zenden voor 5 november 2018 aan
mjctromp@notaristromp.com of zich te melden voor 5 november 2018 bij notariskantoor
mr M.J.C. Tromp, te Aruba, Santa Cruz 35.
De notaris,
mr. M.J.C. Tromp

KLEINBEDRIJF
1 (één) lid – termijn 1 januari 2019 t/m 31
december 2021
GROOTBEDRIJF
2 (twee) leden – termijn 1 januari 2019 t/m 31
december 2021

met betrekking tot de verkiezing van de leden
van de Kamer is vastgesteld van 1 t/m 14 november 2018.
De wegens periodieke aftreding ontstane vacatures zijn respectievelijk als volgt:

Gedurende voornoemd tijdvak van veertien
(14) dagen kunnen ter Secretarie der Kamer
op werkdagen van 09.00 uur ’s ochtends tot
12.00 uur ’s middags, kandidaten worden opgegeven door indiening van een opgave, ondertekend door ten minste vijftien (15) kiezers die bevoegd zijn deel te nemen aan de
verkiezing waarvoor de kandidaatstelling is
geschied en vergezeld van een schriftelijke
verklaring van de kandidaat, dat deze bereid
is de kandidatuur te aanvaarden. Elke opgave
mag slechts de naam van één (1) kandidaat
bevatten.
De formulieren voor opgave van kandidaten
en voor de schriftelijke verklaringen zijn vanaf heden kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar op het kantoor van de Kamer, J.E.
Irausquin Blvd. 10. Inlevering van de opgave
van kandidaten geschiedt persoonlijk door
één der ondertekenaars.
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MEDEDELING
ONTSLAGNEMING
ARUFINANCE CORPORATION N.V.
Hierbij delen wij u mede dat per 17 september 2018, IMC INTERNATIONAL MANAGEMENT & TRUST COMPANY N.V. haar
ontslag heeft ingediend als directeur van bovengenoemde vennootschap.
De voormalig directeur,
IMC INTERNATIONAL MANAGEMENT
& TRUST COMPANY N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
MEDEDELING
ONTSLAGNEMING
ARUFINANCE TWO N.V.
Hierbij delen wij u mede dat per 17 september 2018, IMC INTERNATIONAL MANAGEMENT & TRUST COMPANY N.V. haar
ontslag heeft ingediend als directeur van bovengenoemde vennootschap.
De voormalig directeur,
IMC INTERNATIONAL MANAGEMENT
& TRUST COMPANY N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
STICHTING FONDO DESAROYO
ARUBA (FDA)
(in liquidatie)
Op 14 september 2018 hebben de vereffenaars de rekening en verantwoording over het
door hen gevoerde beheer alsmede het plan
van uitkering, ter kennisneming van een ieder
nedergelegd ten kantore van de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba en bij het
kantoor van de stichting.
De vereffenaars van de Stichting Fondo
Desaroyo Aruba (FDA)
Wilhelminastraat 32-34-36
Oranjestad, Aruba
e-mail: glennthode@gmail.com
fax: +297 5827461

LIQUIDATIE
GFP INTERNATIONAL N.V.
(in liquidatie)
Door middel van het aandeelhoudersbesluit
van 15 september 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 17 september 2018.
De rekening en verantwoording en het plan
van verdeling liggen tot drie maanden na heden ter inzage voor een ieder bij het register
van de Kamer van Koophandel te Oranjestad,
Aruba, en ten kantore van de rechtspersoon te
Sividivi 1-A te Oranjestad, Aruba,
Deze publicatie is neergelegd ten kantore van
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaars,
de heer Felix Solano-Cortez en
mevrouw Mirna Loefstop
Sividivi 1A
LIQUIDATIE
DMD ARUBA CONSULTANCY V.B.A.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 12 september 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie is neergelegd ten kantore van
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Dirk Maximo Dumfries
Dadelstraat 41-A
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LIQUIDATIE
ADVOCATEN- EN ADVIES PRAKTIJK
MR. TIRSIO P. KOEYERS N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 11 september 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 1 januari 2019.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publikatie is neergelegd ten kantore van
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Aruba.
De vereffenaar,
Tirsio P. Koeyers
Koeriboeri 8-K
Paradera
Aruba
LIQUIDATIE
BEEHIVE FINANCE ARUBA N.V.
(in liquidatie)
In de op 25 september 2018 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap werd besloten de vennootschap te ontbinden per 28 september 2018.
Het plan van uitkering, houdende de grondslagen van de verdeling, is ten kantore van
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba 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
FIRETOWER A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar van de bovengenoemde vennootschap, deelt hierbij mede dat de vereffening heeft plaatsgevonden conform het plan
van uitkering en dat de rekening en verantwoording ten kantore van het handelsregister
zo mede ten kantore van de vennootschap ter
inzage is nedergelegd.
De vereffenaar,
AMTR. Management N.V.
Belgiëstraat 36, P.O. Box 1256
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
YTT ARUBA REFINERY
SERVICES V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 25 augustus
2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36, P.O. Box 1256
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
ARUAS CORPORATION N.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam "Aruas Corporation N.V." is op
22 maart 2018 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
LIQUIDATIE

DINICO’S N.V
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 16 juni
2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
mw. W.C Chaong
Caya G.F Betico Croes # 34
Kantoor nr. 3
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
UNITED TAX FREE SHOPPES N.V
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 16 juni
2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
mw. W.C Chaong
Caya G.F Betico Croes # 34
Kantoor nr. 3
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
SETON INTERNATIONAL
TRADING A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
12 september 2018 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
De rekening en verantwoording is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Francisco J. Quintero Soto
p/a Watapanastraat 7
Oranjestad, Aruba

U-INTEND CORPORATION N.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en de
naam is doorgehaald in het handelsregister.
De vereffenaar,
EuroTrust International N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba
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 14 september 2018, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is aan: ARROWPLUS HOLDINGS, INC, zonder bekende
vestigingsplaats in Aruba of elders, ten verzoeke van de Officier van Justitie, namens de
Rechtspersoon HET LAND ARUBA, zetelende in Aruba;
AANGEZEGD;
dat op woensdag, de 26 september 2018 des
voormiddags om 10:00 uur; de hierna omschreven onroerend goed, plaatselijk bekend
als Mativididri nr. 4, in het openbaar zal worden verkocht, door de aangewezen notaris,
welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen;
De deurwaarder,
B.R. Roos
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 18 september 2018 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: FRANKLIN
PATRICIO GIEL; zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN om op woensdag 9 januari
2019 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 RBC ROYAL BANK
(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 18 september 2018 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: CHANDRAPAUL
MANGAL; zonder bekende woon en/of verblijfplaats in Aruba of elders, OPGEROEPEN om op maandag 7 januari 2019 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 Catharina Elizabeth Wilhelmina Maria
van Rijswijk 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 18 september 2018 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: ERNST DESTIN;
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders, OPGEROEPEN om op
maandag 7 januari 2019 des voormiddags om
09:00 uur, ter terechtzitting van het Gerecht
in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan
het adres J.G. Emanstraat nr. 51 in Aruba, te
verschijnen, teneinde op het door Maguenise
ROBERT 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 de ondergetekende deurwaarder van 23 augustus 2018, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
Island Finance Aruba N.V.; gevestigd en kantoorhoudende in Auba, aan: sub 1 ALJADIS
A. ACOSTA PEREZ, zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
de grosse van een rechterlijke vonnis van d.d.
13 juni 2018 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, met bevel om binnen TWEE
(2) dagen aan de inhoud te voldoen, welk
hierbij kortheidshalve wordt verwezen.
De deurwaarder,
B.R. Roos
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van ondergetekende deurwaarder
van 14 september 2018, waarvan een afschrift
is achtergelaten aan de directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan
voor GEZIEN heeft getekend, is aan Berta
Eugene NEDD, Courth Gregory NEDD, Horace Adolphus NEDD, Rodwick Louis
NEDD en de wettige erfgenamen van wijlen
ANNA Josefa WINKLAAR, allen zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba
BETEKEND:
Ten verzoeke van Juan Cancio WINKLAAR
en Solita Fortuna WINKLAAR, wonende in
Aruba en voor deze zaak domicilie kiezende
ten kantoor van DavidKock Legal aan de
Weststraat 13 in Aruba, de grosse van een
rechterlijke VONNIS van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 6 januari 2016, met
bevel om binnen TWEE (2) dagen aan de inhoud te voldoen;
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 ondergetekende deurwaarder
van 14 september 2018, waarvan een afschrift
is achtergelaten aan de directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan
voor GEZIEN heeft getekend, is aan Ronny
Rafael REYES, thans zonder bekende woonof verblijfplaats in Aruba
BETEKEND:
Ten verzoeke van stichting ALGEMEEN
PENSIOENFONDS ARUBA, zetelend in
Aruba, de grosse van een notariële akte van
notaris mr. R.E. Yarzagaray van Aruba van

14 februari 2011, met bevel om binnen
TWEE (2) dagen aan de inhoud te voldoen;
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING
Op 18 september 2018 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder van Aruba,
kantoorhoudende aldaar aan de Camacuri
no. 2, vijf (5) dwangschriften betekend aan Kawara Holding N.V. -, voorheen gevestigd in
Aruba, thans zonder bekende vestigingsplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der Belastingen
die tot het einde van de executie woonplaats
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri no.
2, aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag
dat thans invorderbaar is met de kosten van
betekening en de verschuldigde rente te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of onroerende zaken of door middel van beslag op
zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal
van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
vestigingsplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend is, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift
gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat
no. 53.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
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AANKONDIGING
Op 18 september 2018 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder van Aruba,
kantoorhoudende aldaar aan de Camacuri
no. 2, eenentwintig (21) dwangschriften betekend aan - Keen Solutions N.V. h/o Keen
Solutions Inc. -, voorheen gevestigd in Aruba,
thans zonder bekende vestigingsplaats binnen
en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der Belastingen die tot
het einde van de executie woonplaats kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri no. 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de vestigingsplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend is, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten
aan de directeur van de Directie Wetgeving en
Juridische Zaken, Schotlandstraat no. 53.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
OPENBARE AANBESTEDING
Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door Aruba Tourism
Authority te financieren project: “Aanbrengen Voetgangersrailing & Verbetering Belloopbaarheid L.G. Smith Blvd. Fase 1”.
Volgens bestek DOW nr. 02 - 2018

Uitvoeringstermijn:
80 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.
Het bestek is vanaf 19 september 2018 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl.
350,=. De betaling te voldoen bij de kassier
van de Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 19 september 2018 te DOW bij het secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 25 september 2018 om 10:00 uur v.m. te DOW.
De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op
29 september 2018.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 26
oktober 2018 om 11:00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare
Werken.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van
de Kamer van Koophandel en Nijverheid
Aruba (niet ouder dan 6 maanden);
2. Bereidheidsverklaring tot het instellen van
een bankgarantie of borg;
3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers;
5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

Korte omschrijving van het werk:
Het optimaliseren van de bestaande op en afritten, aanbrengen van voetgangersrailing op
het traject vanaf de Paardenbaai Plaza (Welcome Plaza) tot en met Royal Plaza.
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LANDSBESLUIT
VAN 8 AUGUSTUS 2018 No. 17
DE WND. GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Volksgezondheid, Sport

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening er een Geneesmiddelen Registratie Commissie bestaat;
dat de leden en de secretaris van de Geneesmiddelen Registratie Commissie bij landsbesluit
wordt benoemd;
dat de voorzitter van de Geneesmiddelen Registratie Commissie, volgens zijn schrijven van
14 juni 2018, mevrouw dr. Nuris Lampe (dermatoloog) heeft voorgedragen als lid en mevrouw Indira L. Balentina als secretaris van de Geneesmiddelen Registratie Commissie;
Gelet op:
Artikel 5 van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 juni 2018 de navolgende personen te benoemen als lid en secretaris van de
Geneesmiddelen Registratie Commissie:
mevrouw dr. Nuris Lampe (dermatoloog)
mevrouw Indira L. Balentina

II.

lid
secretaris

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 8 augustus 2018
Y.V. Lacle-Dirksz

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 8 AUGUSTUS 2018 No. 18
DE WND. GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening er een Geneesmiddelen Registratie Commissie bestaat;
dat de leden van de Geneesmiddelen Registratie Commissie bij landsbesluit worden benoemd en ontslagen;
dat de heer dr. Gregory E. Fung-A-Fat, apotheker, bij Landsbesluit van 10 juli 2013 No. 76 (No.
DRH/30/13) als lid van de Geneesmiddelen Registratie Commissie is benoemd;
dat blijkens het schrijven van de voorzitter van de Geneesmiddelen Registratie Commissie van 14
juni 2018, de heer dr. Gregory E. Fung-A-Fat sedert 16 november 2017 geen vergaderingen van de
Geneesmiddelen Registratie Commissie heeft bijgewoond;
dat abusievelijk niet is voorzien in de ontslagverlening van de heer dr. Gregory E. Fung-A-Fat;
dat, gelet op het bovenstaande, aan de heer dr. Gregory E. Fung-A-Fat ontslag dient te worden verleend;
Gelet op:
artikel 5, eerste lid, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT
9);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 juni 2018, aan de heer dr. Gregory E. Fung-A-Fat als lid van de Geneesmiddelen
Registratie Commissie, zijn ontslag te verlenen onder dankzegging voor de door hem aan het Land
bewezen diensten;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 8 augustus 2018

Y.V. Lacle-Dirksz
De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,

D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 8 AUGUSTUS 2018 No. 19
DE WND. GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening er een Geneesmiddelen Registratie Commissie bestaat;
dat de secretaris van de Geneesmiddelen Registratie Commissie bij landsbesluit wordt benoemd en
ontslagen;
dat mevrouw Marlin Croes-Werleman bij Landsbesluit van 10 juli 2013 No. 76 (No. DRH/30/13) als
secretaris van de Geneesmiddelen Registratie Commissie is benoemd;
dat blijkens het schrijven van de voorzitter van de Geneesmiddelen Registratie Commissie van 14
juni 2018, mevrouw Marlin Croes- Werleman op 1 april 2017 met vervroegd pensioen uit dienst is
getreden;
dat abusievelijk niet is voorzien in de ontslagverlening van de mevrouw Marlin Croes- Werleman;
dat, gelet op het bovenstaande, aan mevrouw Marlin Croes- Werleman, ontslag dient te worden verleend;
Gelet op:
artikel 5, eerste lid, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT
9);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 april 2017, aan mevrouw Marlin Croes- Werleman als secretaris van de Geneesmiddelen registratie Commissie, haar ontslag te verlenen onder dankzegging voor de door haar aan
het Land bewezen diensten;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 8 augustus 2018

Y.V. Lacle-Dirksz
De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,

D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 4 SEPTEMBER 2018 No. 4
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur
Overwegende:
dat bij landsbesluit van 9 mei 2017 No.2 (No. DWJZ/568/17) de heer Jacobus M. Veel tot lid
van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Aruba is benoemd;
dat de heer Veel, voornoemd, bij brief van 6 juni 2018 te kennen heeft gegeven zijn functie,
als vorenvermeld, ter beschikking te stellen;
dat gelet op het bovenstaande aan de heer Veel ontslag dient te worden verleend;
Gelet op:
artikel 23, tweede lid, van de Centrale Bankverordening (AB 1991 no. GT 32);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 juli 2018 aan de heer Jacobus M. Veel ontslag te verlenen als lid van de
Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Aruba;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 4 september 2018
J.A. Boekhoudt

De minister van Financiën
Economische zaken en Cultuur, a.i.
E.C. Wever-Croes
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 17 SEPTEMBER 2018
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

:
:
:

188,9
161,4
156,6

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

:
:
:

215,9
185,0
175,9

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 12 september 2018 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en met 12 september 2018.
X.J. Ruiz-Maduro
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