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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 20 augustus 2018 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
JUANA CASTILLO, en
INOCENCIO LOPEZ LORENZO, beiden
wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. M.M. Malmberg
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 5 november 2018 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
GLORIA INES SILVA en
HOWARD BARTHOLOMEW HODGE, beiden wonende in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 12 november 2018 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
echtscheiding uitgesproken tussen:
JUBERY HEREDIA en
HECTOR JULIO GUZMAN CABRAL, beiden wonende in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos

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

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 26 november 2018 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
echtscheiding uitgesproken tussen:
ERNESTO ANTOLINO KOCK, wonende in
Aruba, en
MARIA ALEYDA TAPASCO MELCHOR,
zonder bekende woon- of verblijfplaats in
Aruba.
De advocaat,
mr. E.M.J. Cafarzuza
ONDERCURATESTELLING
Bij beschikking van 14 december 2018 behorende bij EJ nr. AUA201803611 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is Symon
Sebaldo Winterdaal, geboren op 19 augustus
1953 in Aruba onder curatele gesteld met benoeming van zijn dochter Silviènne Marienne
Winterdaal als curatrice.
De curatrice,
S.M. Winterdaal
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OPROEPING
LIQUIDATIE

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

Eldrid Giovanni SPONSPER, zonder bekende woon- of verblijfplaats,

om op 5 maart 2019 om 9:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Deybi Jose Campusano
Rodriguez, ingediend verzoek m.b.t. de minderjarige (AUA201803329 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

Ernest Ludwig PETRONIA, zonder bekende woon- of verblijfplaats,

om op 5 februari 2019 om 8:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen om van in leven zijn doen blijk te
geven conform art. 1:413 BWA in verband
met een door Ronald E.T. Petronia ingediend
vezoek (AUA201801121 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

Marilin Teresa PIÑA MARIN, zonder
bekende woon- of verblijfplaats,

om op 5 maart 2019 om 8:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Bernard Ramon Roos,
ingediend verzoek m.b.t. verlening machtiging tot verdeling v/h perceel p.b.a. Sero
Compa 5-D (AUA201802805 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

SORSAKA A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
29 november 2018 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
De vereffenaar,
SGG Management (Aruba) N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
AMR ARUBA HOLDINGS N.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders van AMR Aruba Holdings
N.V. gehouden op 9 november 2018, is besloten tot de liquidatie van AMR Aruba Holdings N.V. ingaande 1 december 2018.
De heer Catrinus Timmer, kantoorhoudende
te L.G. Smith Boulevard no. 101 in Aruba, is
als vereffenaar aangewezen.
De vereffenaar,
mr. C. Timmer
L.G. Smith Boulevard 101
Aruba
LIQUIDATIE
BRIDGES MANAGEMENT A.V.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 29 augustus 2017 is besloten tot ontbinding en liquidatie van Bridges Management
A.V.V. per 1 juli 2017.
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.
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De vereffenaar,
Gerrit L. van Giffen
Abraham de Veerstraat 2,
Willemstad, Curaçao
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LIQUIDATIE
PILATES CLUB & SPA ARUBA N.V.
AKA PILATES PLUS
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 1 december 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 werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Christine OConnell-Swoger
6904 Deerwood Drive
Harrison, TN. 37341
LIQUIDATIE
FLEXO N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersvergadering van 7 december 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 publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Hubertus H. Verhalle
Pavilla 15 k
Aruba

LIQUIDATIE
INTERNISTENPRAKTIJK
A.H.M. ESSED N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 30 augustus 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 20 september 2018.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Alfons H.M. Essed
Pos Chiquito 11C
LIQUIDATIE
V3 GENERAL CONTRACTOR N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 18 november 2014 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 werd neergelegd ten kantore
van handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Cesar Panneflek
Matadera 3 j
LIQUIDATIE
CONFIDENT CREDIT MANAGEMENT
INTERNATIONAL N.V.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording van bovengenoemde vennootschap in liquidatie is ten
kantore van het handelsregister zo mede ten
kantore van de vennootschap ter inzage nedergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
MIZUHO FINANCE (ARUBA) A.V.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,
IMC International Management & Trust
Company N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
MALEO N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 20 oktober
2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Postma Tax & Legal N.V.
Wilhelminastraat 74 lokaal 5
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
NAVATINUS HOLDING V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 30 november 2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Gregory Nava
Jamanota 1b
Santa Cruz, Aruba
LIQUIDATIE
NAVATINUS GARAGE V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 30 november 2018 in het handelsregister doorgehaald
De vereffenaar,
Gregory Nava
Jamanota 1b
Santa Cruz, Aruba

LIQUIDATIE
CASTLEFORD A.V.V.
(in liquidatie)
is geliquideerd en de naam is doorgehaald in
het handelsregister.
De vereffenaar,
C.T.F. (Aruba) N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
HALSION CORPORATION A.V.V.
(in liquidatie)
is geliquideerd en de naam is doorgehaald in
het handelsregister.
De vereffenaar,
C.T.F. (Aruba) N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
MONTARA INTERNATIONAL A.V.V.
(in liquidatie)
is geliquideerd en de naam is doorgehaald in
het handelsregister.
De vereffenaar,
C.T.F. (Aruba) N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
WILLARD A.V.V.
(in liquidatie)
is geliquideerd en de naam is doorgehaald in
het handelsregister.
De vereffenaar,
C.T.F. (Aruba) N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba
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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 de ondergetekende deurwaarder van de 13 december 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
Amelinda Elianor ARENDS; wonende in
Auba, aan: IBRAHIM ISMAIL ABADI;
zonder bekende woon en/of verblijfplaats in
Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een rechterlijke vonnis van
d.d. 28 november 2018 van het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, met bevel om binnen zeven (7) dagen aan de inhoud te voldoen, welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen.
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 de 11 december 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
Marjorie Johana Jimenez Horta; wonende in
Aruba, aan: JAMES ALBERTO ALZATE
POLANCO; zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een rechterlijke vonnis van
d.d. 14 november 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

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 en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, van 9
november 2018, waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba,
die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft
getekend, is aan Roque Daniel PERNETT
GUTIERREZ, met onbekende woon- en/of
verblijfplaats
OPGEROEPEN
om op maandag, 11 maart 2019 des voormiddags om 09:00 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba te
verschijnen, teneinde op het door Margarita
AMPARO DE MESA, 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, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, van 5
december 2018, waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba,
die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft
getekend, is aan Hendrix Francisco VALORIAN, met onbekende woon- en/of verblijfplaats
OPGEROEPEN
om op maandag, 11 maart 2019 des voormiddags om 09.30 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba te
verschijnen, teneinde op het door Sue-Ann
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Sugheidi HENRIQUEZ, ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)
Oprichting
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte ten overstaan van haar
verleden, is opgericht:
MALACHITE APARTMENTS & REAL
ESTATE V.B.A., gevestigd in Aruba, bij akte
van 7 december 2018; verklaring van geen
bezwaar van 30 november 2018, nr.
2283/V.B.A.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba
Oprichting
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschap, bij akte ten overstaan van haar verleden, is opgericht:
CREATIVE WELL BOUTIQUE HOTEL &
DEVELOPMENT N.V., gevestigd in Aruba,
bij akte van 7 december 2018; verklaring van
geen bezwaar van 30 november 2018, nr.
13789/N.V.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 31 juli 2018

(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

249.110
1.449.033
14.927
511
71
6.810

Bankbiljetten in omloop
269.711
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
68.702
- Banken
1.147.890
- Overige
2.035
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
83
Gelden in consignatie
1.813
Diverse rekeningen
5.471
Herwaardering goud en deviezen
124.821
Algemene reserve en onverdeelde winst 89.936
Kapitaal
10.000

__________
1.720.462
=========

Beleningsrente: 1%

__________
1.720.462
=========

PRAKASH MUNGRA
WAARNEMEND 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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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 30 september 2018

(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

236.520
1.463.700
15.027
508
43
6.894

Bankbiljetten in omloop
265.608
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
57.512
- Banken
1.173.969
- Overige
1.099
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
125
Gelden in consignatie
1.813
Diverse rekeningen
8.233
Herwaardering goud en deviezen
113.146
Algemene reserve en onverdeelde winst 91.187
Kapitaal
10.000

__________
1.722.692
=========

Beleningsrente: 1%

__________
1.722.692
=========

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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MINISTERIËLE REGELING
VAN 26 NOVEMBER 2018
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

:
:
:

187,6
170,0
163,5

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

:
:
:

214,6
194,2
183,2

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 14 november 2018 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en met 14 november 2018.
X.J. Ruiz-Maduro
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LANDSBESLUIT
VAN 5 NOVEMBER 2018 No. 7
DE WND. GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie
Overwegende:
dat ingevolge de Advocatenlandsverordening er een Raad van Toezicht bestaat;
dat de voorzitter van de Raad van Toezicht bij landsbesluit wordt benoemd voor een periode
van drie jaren;
dat per 1 augustus 2018 een vacature is ontstaan in de functie van voorzitter van de Raad van
Toezicht;
dat de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij brief van 16 augustus 2018, kenmerk
Pr.129/2018, mr. S. Verheijen heeft voorgedragen voor de vervulling van de functie van
voorzitter van de Raad van Toezicht, met ingang van 1 augustus 2018;
dat abusievelijk niet is voorzien in de benoeming van mr. S. Verheijen als voorzitter van de
Raad van Toezicht;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om mr. S. Verheijen met terugwerkende
kracht tot 1 augustus 2018 te benoemen als voorzitter van de Raad van Toezicht;
Gelet op:
artikel 21 van de Advocatenlandsverordening
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 augustus 2018, mr. S. Verheijen te benoemen als voorzitter van de Raad
van Toezicht voor een periode van drie (3) jaren;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 5 november 2018
Y.V. Lacle-Dirksz

De Minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 14 NOVEMBER 2018 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat de directeur van de Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) in zijn schrijven van 23 juli
2018, het wenselijk acht om aan mevrouw MAYRA LISANDRA PAESCH, geboren op 31
mei 1970 te Aruba, in verband met de uitoefening van haar functie bij de SVB, opsporingsbevoegdheid toe te kennen en haar te dien einde aan te stellen als bijzonder opsporingsambtenaar;
dat de Procureur- Generaal volgens zijn schrijven van 14 september 2018 geen bezwaren
heeft tegen de aanstelling van mevrouw MAYRA LISANDRA PAESCH tot bijzonder opsporingsambtenaar;
Gelet op:
artikel 185 van Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75);
Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012 (AB 2013 no. 17);
artikel 15a van de Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24);
artikel 15a van de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26);
artikel 14a van de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
artikel 49 van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33);
artikel 48 van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no.
GT 30);
HEEFT BESLOTEN:
met ingang van heden mevrouw MAYRA LISANDRA PAESCH, geboren op 31 mei 1970 te
Aruba, voor de duur dat zij haar functie bij de SVB uitoefent, aan te stellen als bijzonder opsporingsambtenaar, onder toekenning van opsporingsbevoegdheid, met dien verstande dat
deze bevoegdheid slechts mag worden uitgeoefend binnen het kader van de aan haar opgedragen opsporingswerkzaamheden ten behoeve van de SVB, die voortvloeien uit de bij of
krachtens de navolgende landsverordeningen:
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Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24);
Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26);
Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33);
Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30);
Oranjestad, 14 november 2018
J.A. Boekhoudt

De Minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 14 NOVEMBER 2018 No. 2
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat de directeur van de Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) in zijn schrijven van 23 juli
2018, het wenselijk acht om aan mevrouw IVY CORINA WOLFF, geboren op 11 mei 1970
te Aruba, in verband met de uitoefening van haar functie bij de SVB, opsporingsbevoegdheid
toe te kennen en haar te dien einde aan te stellen als bijzonder opsporingsambtenaar;
dat de Procureur- Generaal volgens zijn schrijven van 14 september 2018, kenmerk
3241/2018, geen bezwaren heeft tegen de aanstelling van mevrouw IVY CORINA WOLFF
tot bijzonder opsporingsambtenaar;
Gelet op:
artikel 185 van Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75);
Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012 (AB 2013 no. 17);
artikel 15a van de Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24);
artikel 15a van de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26);
artikel 14a van de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
artikel 49 van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33);
artikel 48 van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no.
GT 30);
HEEFT BESLOTEN:
met ingang van heden mevrouw IVY CORINA WOLFF, geboren op 11 mei 1970 te Aruba,
voor de duur dat zij haar functie bij de SVB uitoefent, aan te stellen als bijzonder opsporingsambtenaar, onder toekenning van opsporingsbevoegdheid, met dien verstande dat deze
bevoegdheid slechts mag worden uitgeoefend binnen het kader van de aan haar opgedragen
opsporingswerkzaamheden ten behoeve van de SVB, die voortvloeien uit de bij of krachtens
de navolgende landsverordeningen:
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Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24);
Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26);
Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT
33);
Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30);
Oranjestad, 14 november 2018
J.A. Boekhoudt

De Minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 14 NOVEMBER 2018 No. 3
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat de directeur van de Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) in zijn schrijven van 23 juli
2018, het wenselijk acht om aan mevrouw JOANNE ROXANA BRUIN, geboren op 10 mei
1977 te Aruba, in verband met de uitoefening van haar functie bij de SVB, opsporingsbevoegdheid toe te kennen en haar te dien einde aan te stellen als bijzonder opsporingsambtenaar;
dat de Procureur- Generaal volgens zijn schrijven van 14 september 2018, kenmerk
3241/2018, geen bezwaren heeft tegen de aanstelling van mevrouw JOANNE ROXANA
BRUIN tot bijzonder opsporingsambtenaar;
Gelet op:
artikel 185 van Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75);
Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012 (AB 2013 no. 17);
artikel 15a van de Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24);
artikel 15a van de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26);
artikel 14a van de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
artikel 49 van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33);
artikel 48 van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no.
GT 30);
HEEFT BESLOTEN:
met ingang van heden mevrouw JOANNE ROXANA BRUIN, geboren op 10 mei 1977 te
Aruba, voor de duur dat zij haar functie bij de SVB uitoefent, aan te stellen als bijzonder opsporingsambtenaar, onder toekenning van opsporingsbevoegdheid, met dien verstande dat
deze bevoegdheid slechts mag worden uitgeoefend binnen het kader van de aan haar opgedragen opsporingswerkzaamheden ten behoeve van de SVB, die voortvloeien uit de bij of
krachtens de navolgende landsverordeningen:
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●
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Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24);
Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26);
Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33);
Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30);
Oranjestad, 14 november 2018
J.A. Boekhoudt

De Minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 14 NOVEMBER 2018 No. 4
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat de directeur van de Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) in zijn schrijven van 23 juli
2018, het wenselijk acht om aan mevrouw MARIA PRINSELA PAULA WALLÉ, geboren
op 29 juni 1964 te Aruba, in verband met de uitoefening van haar functie bij de SVB, opsporingsbevoegdheid toe te kennen en haar te dien einde aan te stellen als bijzonder opsporingsambtenaar;
dat de Procureur- Generaal volgens zijn schrijven van 14 september 2018 geen bezwaren
heeft tegen de aanstelling van mevrouw MARIA PRINSELA PAULA WALLÉ tot bijzonder
opsporingsambtenaar;

Gelet op:
artikel 185 van Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75);
Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012 (AB 2013 no. 17);
artikel 15a van de Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24);
artikel 15a van de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26);
artikel 14a van de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
artikel 49 van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33);
artikel 48 van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no.
GT 30);
HEEFT BESLOTEN:
met ingang van heden mevrouw MARIA PRINSELA PAULA WALLÉ, geboren op 29 juni
1964 te Aruba, voor de duur dat zij haar functie bij de SVB uitoefent, aan te stellen als bijzonder opsporingsambtenaar, onder toekenning van opsporingsbevoegdheid, met dien verstande dat deze bevoegdheid slechts mag worden uitgeoefend binnen het kader van de aan
haar opgedragen opsporingswerkzaamheden ten behoeve van de SVB, die voortvloeien uit de
bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
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Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24);
Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26);
Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33);
Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30);
Oranjestad, 14 november 2018
J.A. Boekhoudt

De Minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 14 NOVEMBER 2018 No. 5
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat de directeur van de Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) in zijn schrijven van 23 juli
2018, het wenselijk acht om aan mevrouw MARGARITA SEVILLA ORMAN, geboren op
23 december 1957 te Aruba, in verband met de uitoefening van haar functie bij de SVB, opsporingsbevoegdheid toe te kennen en haar te dien einde aan te stellen als bijzonder opsporingsambtenaar;
dat de Procureur- Generaal volgens zijn schrijven van 14 september 2018 geen bezwaren
heeft tegen de aanstelling van mevrouw MARGARITA SEVILLA ORMAN tot bijzonder
opsporingsambtenaar;

Gelet op:
artikel 185 van Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75);
Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012 (AB 2013 no. 17);
artikel 15a van de Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24);
artikel 15a van de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26);
artikel 14a van de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
artikel 49 van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33);
artikel 48 van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no.
GT 30);
HEEFT BESLOTEN:
met ingang van heden mevrouw MARGARITA SEVILLA ORMAN, geboren op 23 december 1957 te Aruba, voor de duur dat zij haar functie bij de SVB uitoefent, aan te stellen als
bijzonder opsporingsambtenaar, onder toekenning van opsporingsbevoegdheid, met dien verstande dat deze bevoegdheid slechts mag worden uitgeoefend binnen het kader van de aan
haar opgedragen opsporingswerkzaamheden ten behoeve van de SVB, die voortvloeien uit de
bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
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Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24);
Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26);
Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33);
Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30);
Oranjestad, 14 november 2018
J.A. Boekhoudt

De Minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 14 NOVEMBER 2018 No. 6
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat de directeur van de Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) in zijn schrijven van 23 juli
2018, het wenselijk acht om aan de heer CARLOS WEBSTER, geboren op 23 november
1974 te Miragoâne, Haïti, in verband met de uitoefening van zijn functie bij de SVB, opsporingsbevoegdheid toe te kennen en hem te dien einde aan te stellen als bijzonder opsporingsambtenaar;
dat de Procureur- Generaal volgens zijn schrijven van 14 september 2018, kenmerk
3241/2018, geen bezwaren heeft tegen de aanstelling van de heer CARLOS WEBSTER tot
bijzonder opsporingsambtenaar;

Gelet op:
artikel 185 van Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75);
Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012 (AB 2013 no. 17);
artikel 15a van de Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24);
artikel 15a van de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26);
artikel 14a van de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
artikel 49 van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33);
artikel 48 van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no.
GT 30);
HEEFT BESLOTEN:
met ingang van heden de heer CARLOS WEBSTER, geboren op 23 november 1974 te Miragoâne, Haïti, voor de duur dat hij zijn functie bij de SVB uitoefent, aan te stellen als bijzonder opsporingsambtenaar, onder toekenning van opsporingsbevoegdheid, met dien verstande
dat deze bevoegdheid slechts mag worden uitgeoefend binnen het kader van de aan hem opgedragen opsporingswerkzaamheden ten behoeve van de SVB, die voortvloeien uit de bij of
krachtens de navolgende landsverordeningen:
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de Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24);
de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26);
de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33);
de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30);
Oranjestad, 14 november 2018
J.A. Boekhoudt

De Minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 14 NOVEMBER 2018 No. 7
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat de directeur van de Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) in zijn schrijven van 23 juli
2018, het wenselijk acht om aan de heer ROLANDO NELSON THOMAS, geboren op 20
oktober 1962 te Aruba, in verband met de uitoefening van zijn functie bij de SVB, opsporingsbevoegdheid toe te kennen en hem te dien einde aan te stellen als bijzonder opsporingsambtenaar;
dat de Procureur- Generaal volgens zijn schrijven van 14 september 2018 geen bezwaren
heeft tegen de aanstelling van de heer ROLANDO NELSON THOMAS tot bijzonder opsporingsambtenaar;
Gelet op:
artikel 185 van Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75);
Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012 (AB 2013 no. 17);
artikel 15a van de Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24);
artikel 15a van de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26);
artikel 14a van de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
artikel 49 van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33);
artikel 48 van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no.
GT 30);
HEEFT BESLOTEN:
met ingang van heden de heer ROLANDO NELSON THOMAS, geboren op 20 oktober
1962 te Aruba, voor de duur dat hij zijn functie bij de SVB uitoefent, aan te stellen als bijzonder opsporingsambtenaar, onder toekenning van opsporingsbevoegdheid, met dien verstande dat deze bevoegdheid slechts mag worden uitgeoefend binnen het kader van de aan
hem opgedragen opsporingswerkzaamheden ten behoeve van de SVB, die voortvloeien uit de
bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
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Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24);
Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26);
Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33);
Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30);
Oranjestad, 14 november 2018
J.A. Boekhoudt

De Minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 21 DECEMBER 2018 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu
Overwegende:
dat momenteel een nieuw ruimtelijk ontwikkelingsplan en een ruimtelijk ontwikkelingsplan
met voorschriften voor het gehele grond- en watergebied van Aruba wordt voorbereid;
dat het huidige ruimtelijk ontwikkelingsplan van mei 2009 geldig is tot en met 6 mei 2019 en
voor deze datum een nieuw ruimtelijk ontwikkelingsplan wordt vastgesteld;
dat enkele speerpunten van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan, dat als algemeen kader voor een
ruimtelijk ontwikkelingsplan met voorschriften dient, zijn het waarborgen van de leefbaarheid, het behoud van de natuur van Aruba en daarmede het beperken van verdere ongebreidelde groei van verblijfsaccomodaties, condominiums en het behoud van recreatief groengebied alsmede het behoud en bescherming van de bedreigde inheemse flora en fauna;
dat het wenselijk is dat vooruitlopend de vaststelling van het ruimtelijk ontwikkelingsplan
met voorschriften, ter waarborging de leefbaarheid en natuur van Aruba, een voorbereidingsbesluit conform artikel 29 van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling (AB 2006 no.
38) wordt vastgesteld;
dat dit voorbereidingsbesluit beperkingen geeft ten aanzien van het bouwen, het uitvoeren
van andere werken of werkzaamheden in, op of boven de daarin begrepen grond en van het
gebruik van die grond en de zicht daarop bevindende opstallen waaronder begrepen de introductie van een verplichting voor een aanlegvergunning;
Gelet op:
-

artikel 29 van Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling (AB 2006 no. 38 ) (“LRO”);
de natuur en milieu beleidsnota 2018 -2021 genaamd: “Onze Natuur & Ons Milieu”;
het advies van 29 november 2018 van de Directie Infrastructuur en Planning

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De Minister verklaart dat een ruimtelijk ontwikkelingsplan met voorschriften voor het gehele
grond- en territoriale watergebied van Aruba wordt voorbereid.
Artikel 2
Voor de uitvoering van de navolgende werken of werkzaamheden op enig perceel groter dan
750 m2 in het gebied, bedoeld in artikel 7 van het landsbesluit een aanlegvergunning vereist
is voor:
• het ontginnen, afgraven, ophogen, egaliseren of doen springen van de bodem;
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•
•
•
•
•
•
•

het aanleggen van wegen of andere terreinverhardingen;
het aanbrengen van boven- of ondergrondse leidingen, constructies, installaties of apparatuur;
het aanleggen van kaden of aanlegplaatsen;
het vellen en rooien van bomen en andere begroeiing;
het uitvoeren van werken en werkzaamheden die de waterhuishouding en de grondwaterstand beïnvloeden;
het slopen van bouwwerken;
het aanleggen van vuilnis- en schrootstortplaatsen.

Artikel 3
Dat erfpacht percelen voor woningbouw die na de inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit zijn uitgegeven door het Land Aruba, ontheven zijn van het aanvragen van een aanlegvergunning.
Artikel 4
1. Het verzoek voor de afgifte van een aanlegvergunning wordt schriftelijk ingediend op
een door de Directie Infrastructuur en Planning opgesteld aanvraagformulier tezamen
met alle door de Directeur van de Directie Infrastructuur en Planning vermelde relevante
inlichtingen en bescheiden.
2. Het verzoek wordt ingediend bij de Directie Infrastructuur en Planning.
Artikel 5
1. De Directie Infrastructuur en Planning stelt, de Directie Natuur en Milieu gehoord, een
concept op voor een beslissing op het verzoek voor de afgifte van een aanlegvergunning.
2. De Minister neemt binnen twee maanden na ontvangst van het in artikel 4 lid 2 genoemde verzoek een beslissing. De Minister deelt de beslissing schriftelijk aan de verzoeker
mede.
3. Aan een aanlegvergunning kunnen voorschriften worden verbonden.
4. De aanlegvergunning wordt alleen geweigerd indien de ecologische, landschaps, natuur
of cultuurhistorische waarden onevenredig geschaad worden.
5. De door de Minister afgegeven aanlegvergunning ligt op het kantoor van de Directie Infrastructuur en Planning voor eenieder ter inzage. De ter inzagelegging wordt op de in artikel 6, tweede lid van de Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling (AB 2006 no 38)
bedoelde wijze, bekend gemaakt.
6. Een aanlegvergunning kan worden ingetrokken indien:
a. De aanlegvergunning op grond van door de verzoeker gegeven onjuiste of onvolledige inlichtingen en bescheiden is afgegeven;
7. Een aanlegvergunning vervalt indien niet binnen een daarin bepaalde termijn aan de
voorschriften wordt voldaan en de werken of werkzaamheden is aangevangen of voltooid.
Artikel 6
Dat gedurende de werking van dit voorbereidingsbesluit bouwaanvragen ten behoeve van
bouwwerken zijnde nieuwbouw van verblijfsaccommodaties en condominiums die conform
de Vergunningsverordening hotel- of logementvergunningsplichtig zijn, in het gebied ge-
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noemd in artikel 7 van het landsbesluit, conform artikel 24 lid 3 en 4 van de Landsverordening Ruimtelijke Ordening worden aangehouden, met uitzondering van:
•
•
•
•
•

bouwaanvragen daterend voor de inwerkingtreding van dit Voorbereidingsbesluit;
bouwaanvragen voor het aantal verblijfsaccommodaties en condominiums die hotelvergunningsplichtig zijn ter uitvoering van reeds in erfpachtrechten opgenomen verleden aktes;
bouwaanvragen voor verblijfsaccommodaties van 15 of minder kamers in de stadskern
van Oranjestad en San Nicolas;
bouwaanvragen voor verblijfsaccommodaties, in de omgeving van Seroe Colorado, mits
niet binnen gebieden met hoge natuurlijke- of milieuwaarden geprojecteerd, waarbij de
Directie Natuur en Milieu specifiek de bouwaanvraag zal toetsen.
Bouwaanvragen voor verblijfsaccommodaties van 100 of minder kamers in het havengebied van Oranjestad;

Dat gedurende de werking van dit voorbereidingsbesluit bouwaanvragen ten behoeve van
bouwwerken zijnde ver- of bijbouw van verblijfsaccommodaties en condominiums die hotelof logementvergunningsplichtig die leiden tot meer dan het bestaande en in gebruik zijnde
aantal kamers van de aanvrager in het gebied, in het gebied genoemd in artikel 7 van het
landsbesluit, conform artikel 24 lid 3 en 4 van de Landsverordening Ruimtelijke Ordening
worden aangehouden, met uitzondering van:
•
•
•

ver- of bijbouwaanvragen daterend voor de inwerkingtreding van dit Voorbereidingsbesluit;
ver- of bijbouwaanvragen voor het aantal verblijfsaccomodaties en condominiums die
hotel- of logementvergunningsplichtig ter uitvoering van reeds in erfpachtrechten opgenomen verleden aktes;
verbouwaanvragen van aantoonbaar middels logement belastingafdracht reeds een jaar in
gebruik zijnde bestaande verblijfsaccommodaties voor kort verblijf van 15 of minder
kamers;

Artikel 7
Dit besluit zit op het gehele grondgebied en territoriale watergebied van Aruba
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in de Landscourant van Aruba.
Oranjestad, 21 december 2018
J.A. Boekhoudt

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu,
O.E. Oduber
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