LANDSCOURANT
════════════════════ VAN ARUBA ═════════════════════
═════════════════════════════════════════════════════════════
JAARGANG: 2019

INHOUD

13 SEPTEMBER 2019

PAGINA

Abonnementsprijs ingaande 3 juni
2004, inclusief portokosten, per jaar
bij vooruitbetaling Afl. 85,.

OPROEPINGEN ............................................................................... 1-2
OPHEFFING ONDERCURATELESTELLING ............................... 2
LIQUIDATIES .................................................................................. 2-3
AANKONDIGINGEN DEURWAARDERS .................................... 3-4
OPENBARE AANBESTEDING ...................................................... 4-5
AANBIEDING STATUTEN ................................................................ 5
UITGIFTE AFKONDIGINGSBLAD .............................................. 6-7
AANWIJZINGEN VAN 28 AUGUSTUS 2019 ............................. 8-13
BESLUIT NO. DBSB/ALG-176 VAN DE VOORZITTER
VAN HET HOOFDSTEMBUREAU TOT GEKOZENVERKLARING VAN EEN LID VAN DE STATEN,
NOODZA-KELIJK GEWORDEN DOORDAT EEN
PLAATS IN DAT COLLEGE IS OPENGEVALLEN
OF ZAL OPENVALLEN (ART. 114 JO. 115 KIESVERORDENING) ................................................................................... 14-15
LANDSBESLUITEN VAN 9 SEPTEMBER 2019 NO. 10 ......... 16-17

OPROEPING

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

SANCHEZ ECHEVERRIA, Ederik Samir, wonende in Venezuela

om op dinsdag 26 november 2019 om 09:45
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
PETERSON, Randolph, ingediend adoptieverzoek
over
de
minderjarige
AUA201902736 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

JONES, Zychiel Curswin Omar, wonende
te Heerlen in NEDERLAND

EDITIE NO. 19

Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

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

om op dinsdag 22 oktober 2019 om 09:30
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend ondertoezichtstellingsverzoek t.b.v. de minderjarigen AUA201902806 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

FOLKS, Lavern Hopeal en COHEN,
Shane Anthony wonende in Jamaica

om op dinsdag 3 december 2019 om 08:45
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
BODDEN, Margaret Angella, ingediend verzoek
erkenning
buitenlandse
akte
AUA201902435 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
tevens als bewaarder van de boeken en be-

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

JEASMIN, Charite, wonende in HAITI
MATARD, Emmanuella, wonende in
HAITI
SYLVESTRE, Eustha, wonende in
HAITI

om op dinsdag 3 december 2019 om 09:45
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
COURTOIS, Emania, ingediend verzoek
voor voogdijwijziging van de minderjarigen
AUA201902855 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPHEFFING
ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 20 augustus 2019, behorend bij EJ AUA201901908 van het Gerecht
in Eerste Aanleg van Aruba, is de ondercuratelestelling van de heer Jean-Paul Kenneth
van der Kuyp, geboren op 22 september 1969
in Aruba, opgeheven.
De advocaat,
mr. G.M. Sjiem Fat
LIQUIDATIE
FUN IN THE SUN ENTERPRISES A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders van Fun in the Sun Enterprises A.V.V. d.d. 15 augustus 2019, is besloten
om Fun in the Sun Enterprises A.V.V. te ontbinden en te vereffen, indien mogelijk deze
ontbinding en vereffening te laten terugwerken tot 15 augustus 2019.
Aan te stellen als liquidateur, met inachtneming van de daartoe strekkende bepalingen in
de statuten van Fun in the Sun Enterprises
A.V.V.: United Trust Management (Aruba)
UTM N.V., gevestigd en kantoorhoudende
aan de Italiëstraat 30, Oranjestad Aruba, N.V.

scheiden van Fun in the Sun Enterprises
A.V.V.
Het plan van uitkering inhoudende de grondslagen van de verdeling is ter inzage ten kantore van het Handelsregister neergelegd.
De liquidateur,
United Trust Management (ARUBA)
UTM N.V.
Italiëstraat 30
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
OMANI FINANCE II A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op 2
september 2019 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
De rekening en verantwoording is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
EuroTrust International N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad Aruba
LIQUIDATIE
MURILLO & RAMIREZ
CORPORATION N.V.
ICE LOVE ARUBA
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 1 december 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 12 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,
Amarilles Calle -Maduro
Januribari 32Q
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LIQUIDATIE
TVERYA INTERNATIONAL A.V.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam "Tverya International A.V.V." is
de dato 15 juli 2019 in het handelsregister
doorgehaald.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
STICHTING CENTRALFUND
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde stichting
is voltooid en de naam is op 26 juli 2019 in
het stichtingenregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Alvin A. Laclé
Bringamosa 8
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 27 augustus 2019 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 VÉRONIE
EUJEUNE JEAN BAPTISTE, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
WEDEROM OPGEROEPEN:
om op maandag 2 december 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
Saniel SAINT-JEAN 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 27 augustus 2019 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 CARLOS JULIO
CARO LABARCES, zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag 9 december 2019 des voormiddags om 09:30 uur, ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
op Aruba, te verschijnen, teneinde op het
door
Myriam Michelle Schaap 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 2 september 2019 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 AGATHA
TRIMON DIAZ, zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN IN KORTGEDING:
om op donderdag 19 september 2019 des namiddags om 14:00 uur, ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
op Aruba, te verschijnen, teneinde op het
door Rimmie P. Tromp en anderen 19 eisers
vermeld, ingediend verzoek te worden gehoord.
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 mij, Linda R. Morales-Wix,
deurwaarder van 2 september 2019, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke
voor GEZIEN heeft getekend, is NYDIA
VERONICA BROKKE, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders
BETEKEND:
een exploot waarbij uit kracht van een executoriale titel ten verzoeke van de naamloze
vennootschap
ADVOCATENKANTOOR
R.A. WIX N.V., gevestigd in Aruba, executoriaal beslag is gelegd ten laste van NYDIA
VERONICA BROKKE, gerekwireerde voornoemd.
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, 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 3 september 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
Noamy Nicole KIRCHNER, zonder bekende
woon- of verblijfplaats in Aruba,
OPGEROEPEN in KORT GEDING
om op vrijdag 13 september 2019 des namiddags om 14:00 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 Junel
Noël Raúl SEMEREL ingediend verzoek in
kort geding 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 van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 2 september 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is Véronie Eujeune Jean BAPTISTE, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba,
OPGEROEPEN:
om op maandag 2 december 2019 des namiddags 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 Saniel
SAINT-JEAN ingediend verzoek voor echtscheiding te worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Justitie, Veiligheid en Migratie is voornemens in het openbaar aan te
besteden het door het Land Aruba te financieren project:
“Vernieuwing dakbedekking & nieuwe omheining t.b.v. de Politie Opleidingsinstituut te
San Nicolas”.
Volgens bestek: DOW nr. 12, dj. 2019.
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Korte omschrijving van het werk:
1. Renovatie van de bestaande dak (t.p.v.
de binnen gangen),
2. Nieuwe terreinomheining.

AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)

Uitvoeringstermijn:
30 werkbare dagen na datum van aanvang,
excl. bestellingstijd.
Het bestek is vanaf 09 september 2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl.
250,00.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 09 september 2019 te DOW bij het secretariaat van de Directie.

Oprichting

Inlichtingen worden verstrekt op 11 september 2019 om 10.00 vm. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 13 september 2019.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 25
september 2019 om 11.00 vm. op het kantoor
van de Directeur 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;
2. Bereidheidverklaring 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 zijn opgenomen in het
bestek.

De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte ten overstaan van haar
verleden, is opgericht:
MULDER
&
JAIKARAN
CONSTRUCTIONS & REALTY V.B.A., gevestigd in Aruba, bij akte van 2 september 2019;
verklaring van geen bezwaar van 20 augustus
2019, nr. 2577/VBA
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:
SEE TO BELIEVE IMPORT, EXPORT &
BUILDING COMPANY N.V. gevestigd in
Aruba bij akte van 28 september 2019; verklaring van geen bezwaar van 14 augustus
2019, nr. 13896/NV
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema

Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.
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UITGEGEVEN NUMMERS VAN HET
AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
Door de minister van Justitie, Veiligheid en
Integratie zijn in de jaargang 2019 de volgende nummers van het Afkondigingsblad van
Aruba uitgegeven:
No. 17
RIJKSWET van 30 januari 2019
tot aanpassing van de Consulaire
Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad
voor veiligheid en de Schepenwet
in verband met de invoering van
de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren
No. 27
LANDSVERORDENING van 10
april 2019 houdende bepalingen
met betrekking tot de bestrijding
van infectieziekten en tot de toepassing van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van
infectieziekten (Landsverordening
infectieziekten)
No. 31
LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 29 april
2019 ter uitvoering van artikel 13,
derde lid, van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no.
GT 26) (tussentijdse aanpassing
mei 2019)
No. 32
MINISTERIЁLE REGELING van
29 april 2019 ter uitvoering van artikel 30, onderdeel b, van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10)
No. 33
MINISTERIЁLE REGELING van
25 april 2019 tot wijziging van de
Regeling inschrijving en inschrijvingskenmerk (AB 1991 no. GT
36)
No. 34
LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 15 april
2019 ter uitvoering van artikel 20,
eerste lid, van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58)
(Landsbesluit bewijzen van bevoegdheid voor het luchtvaartpersoneel)

No. 35

No. 36

No. 37

No. 38

No. 39

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 april
2019 ter uitvoering van de artikelen 7, zesde lid, van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en
11, zevende lid, van de Landsverordening algemene weduwen- en
wezenverzekering (AB 1996 no.
GT 30) (aanpassing pensioenbedragen)
LANDSBESLUIT van 29 april
2019 no. 1, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening van 23 september 2016 tot
wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT
100) in verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of
aanpassing in het Burgerlijk Wetboek van Aruba behoeven (AB
2016 no. 51)
MINISTERIЁLE REGELING van
3 mei 2019 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)
LANDSVERORDENING van 5
juni 2019 tot wijziging van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba
(AB 1989 no. GT 100) houdende
invoering van een Boek 2 inzake
het rechtspersonenrecht (Landsverordening invoering Boek 2 inzake het rechtspersonenrecht)
LANDSVERORDENING van 5
juni 2019 houdende regels met betrekking tot het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de daarbij
te volgen procedures (Aanbestedingsverordening)
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No. 40

No. 41

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 27 juni
2019 tot wijziging van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no.
59)
BESLUIT van 29 mei 2018 tot
vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van artikel 2 van
de Rijkswet van 6 juli 2016, houdende goedkeuring en uitvoering
voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni
2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome
inzake het Internationaal Strafhof
(Trb. 2011, 73) (Stb. 2016, 281)
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AANWIJZING
van 28 augustus 2019
De Directeur van de Directie Luchtvaart
Gelet op:
-

Artikel 3 aanhef en sub f van de regeling brevettering en vluchtuitvoering (AB 1995 no.
73), zoals laatst gewijzigd;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1

De voorwaarden met betrekking ter zake van de uitvoering van algemene vluchten met
vleugelvliegtuigen, zoals bedoeld in artikel 3 aanhef en sub f van de regeling brevettering en
vluchtuitvoering (AB 1995 no. 73), worden vastgelegd in de bijgevoegde Engelstalige tekstdocument, genoemd “AUA-OPS-2 (A), AEROPLANES”
Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde voorwaarden liggen voor eenieder kosteloos ter inzage bij de Directie Luchtvaart. Tegen betaling van een bedrag waarvan de hoogte is bepaald in het Algemeen
Retributie- en Legesbesluit, kunnen afschriften van deze voorwaarden worden verkregen.
Artikel 3
1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Luchtvaartvoorschriften voor de uitvoering van algemene vluchten met vleugelvliegtuigen”, afgekort als “AUA-OPS-2 (A),
AEROPLANES ”
2. Deze aanwijzing treedt in werking op de dag van dagtekening daarvan.
3. Deze aanwijzing zal worden gepubliceerd in de Landscourant van Aruba
Oranjestad, 28 augustus 2019

De Directeur voornoemd,
ing. Edwin Kelly
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AANWIJZING
van 28 augustus 2019
De Directeur van de Directie Luchtvaart
Gelet op:
-

Artikel 3 aanhef en sub a en b van de regeling brevettering en vluchtuitvoering (AB 1995
no. 73), zoals laatst gewijzigd;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1

1. De voorwaarden met betrekking tot brevettering van luchtvarenden van vleugelvliegtuigen en hefschroefvliegtuigen, zoals bedoeld in artikel 3 aanhef en sub a en b van de regeling brevettering en vluchtuitvoering (AB 1995 no. 73), vastgelegd wordt in het bijgevoegde Engelstalige
tekstdocument, genoemd “Aruba Flight Crew Licencing, AUA-FCL-versie 2019”.
2. De in het eerste lid bedoelde voorwaarden liggen voor eenieder kosteloos ter inzage bij
de Directie Luchtvaart. Tegen betaling van een bedrag waarvan de hoogte is bepaald in het Algemeen Retributie- en Legesbesluit, kunnen afschriften van deze voorwaarden worden verkregen.
Artikel 2
Een verzoek voor een brevet als bedoeld in lid 1 wordt afgewezen indien:
a. Bij verzoek, op de aanvrager een administratieve of strafrechtelijk onderzoek gaande is omtrent mogelijke overtreding van luchtvaartvoorschriften;
b. Bij verzoek, de aanvrager een geschorst vliegbrevet heeft conform de Regeling Luchtvaartsancties (AB 1995 no. 66);
c. Het verzoek binnen tien jaren na de datum van intrekking van aanvragers brevet conform de
Regeling Luchtvaartsancties is ingediend (AB 1995 no. 66);
d. De Directeur in het belang van de vliegveiligheid, het noodzakelijk acht het verzoek af te
wijzen.
Artikel 3
1. De directeur kan ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens dit directeurs
aanwijzing. Een ontheffing wordt slechts verleend wanneer door bijzondere omstandigheden die
regels in redelijkheid geen toepassing kunnen vinden en de veiligheid en van het luchtverkeer met
het verlenen van de ontheffing niet in gevaar wordt gebracht. Aan de ontheffing kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.
2. De directeur trekt de door hem verleende ontheffing in, wanneer:
a. de redenen, waarom de ontheffing is verleend, zijn komen te vervallen;
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b. de houder van de ontheffing de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen niet naleeft.
3. De Directeur houdt van het afgegeven brevet (bewijzen van bevoegdheid, of vanwaardeverklaring (Validation)) een register bij.
Artikel 4
1. De Directeur kan een brevet dan wel een daarop weergegeven bevoegdverklaring schorsen wanneer een ernstig vermoeden rijst, dat de houder van het brevet:
a. niet over voldoende kennis of bedrevenheid beschikt met betrekking tot dat brevetof die bevoegdverklaring;
b. bij het verrichten van de hem toegestane werkzaamheden de veiligheid in gevaar kan brengen;
c. niet in het bezit is van een geldige medische verklaring;
d. de bij of krachtens Luchtvaartverordening vastgestelde voorschriften worden overtreden;
e. ter verkrijging van een brevet onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;
f. de houder van het brevet conform artikel 11 van de Luchtvaartverordening, de brevet niet
bij zich heeft bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid.
2. De Directeur neemt het document waarop het geschorste brevet of de geschorste bevoegdverklaring is weergegeven in. De houder van het betrokken brevet is verplicht hieraan alle medewerking te verlenen.
3. De Directeur heft de schorsing op zodra de redenen, die tot de schorsing hebben geleid, zijn
komen te vervallen.
4. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een autorisatie afgegeven
aan luchtvaartexaminatoren. Voor luchtvaartexaminatoren op FTSD is het eerste lid sub c niet van
toepassing.
5. Indien een brevet of een bevoegdverklaring is geschorst op één van de in het eerste lid, onderdelen a, b of d, bedoelde gronden, kan de Directeur bepalen dat de houder zich opnieuw aan
een door de Minister aan te geven examen onderwerpt, dat beperkt kan blijven tot één of enkele
onderdelen en/of zich aan een psychologische beoordeling onderwerpt. De schorsing wordt opgeheven bij het met goed gevolg afleggen van het examen of bij een positieve psychologische beoordeling.
6. Indien een brevet of een bevoegdverklaring is geschorst op grond van het eerste lid, onderdeel c, wordt de schorsing opgeheven bij opnieuw gebleken medische geschiktheid.
Artikel 5
1. De Minister kan een brevet of een bevoegdverklaring intrekken:
a. op aanvraag van de houder;
b. wanneer gedurende een periode van tenminste twaalf maanden geen gebruik is gemaakt van
het betrokken brevet of de daarop weergegeven bevoegdverklaring;
c. wanneer het brevet of de daarop weergegeven bevoegdverklaring tenminste drie maanden is
geschorst;
d. wanneer bij de aanvraag of het verzoek om verlenging van het brevets, de bevoegdverklaringen of de medische verklaring onjuiste gegevens zijn verstekt.
2. Indien de houder van een brevet of een of meer bevoegdverklaringen de bevoegdheid is ontzegd, dan wel zijn brevet of een of meer bevoegdverklaringen zijn ingetrokken, is hij verplicht het
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document, waarop zijn breveten eventuele bevoegdverklaringen zijn weergegeven, onverwijld bij
de Directeur in te leveren.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een autorisatie afgegeven
aan luchtvaartexaminatoren.
Artikel 6
1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Luchtvaartvoorschiften voor de Brevettering van luchtvarenden van vleugelvliegtuigen en hefschroefvliegtuigen”, afgekort als “AUAFCL-versie 2019”
2. Dat de eerder afgegeven Directeurs aanwijzing voorwaarden met betrekking tot brevettering van luchtvarenden van vleugelvliegtuigen en hefschroefvliegtuigen, komen te vervallen
3. Deze aanwijzing treedt in werking op de dag van dagtekening daarvan.
4. Dat deze aanwijzing zal worden gepubliceerd in de Landscourant van Aruba

Oranjestad, 28 augustus 2019

De Directeur voornoemd,
ing. Edwin Kelly
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AANWIJZING
van 28 augustus 2019
De Directeur van de Directie Luchtvaart
Gelet op:
-

Artikel 3 aanhef en sub d van de regeling brevettering en vluchtuitvoering (AB 1995 no.
73), zoals laatst gewijzigd;
Directeurs aanwijzing d.d. 27 maart 2008 die aangehaald kan worden als “AUA-FCL3”
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1

1. De voorwaarden met betrekking tot de medische geschiktheid voor de luchtvarenden
voor vleugelvliegtuigen en hefschroefvliegtuigen, zoals bedoeld in artikel 3 aanhef en sub a en b
van de regeling brevettering en vluchtuitvoering (AB 1995 no. 73), vastgelegd wordt in het bijgevoegde Engelstalige tekstdocument, genoemd “AUA-MED”versie 2019”.
2. Ter naleving van deze voorwaarden zijn aanvaardbare wijzen van naleving (Acceptable
Means of Compliance (AMC)) en een Leidraad (Guidande Material (GM)) vastgesteld.
3. De in het eerste lid bedoelde voorwaarden liggen voor eenieder kosteloos ter inzage bij
de Directie Luchtvaart. Tegen betaling van een bedrag waarvan de hoogte is bepaald in het Algemeen Retributie- en Legesbesluit, kunnen afschriften van deze voorwaarden worden verkregen.
Artikel 2
1. De directeur kan op aanvraag, een geneeskundige of een geneeskundige instantie aanwijzen voor het uitvoeren van medische keuringen voor het verkrijgen van een medische verklaring.
2. De directeur kan een aanwijzing als bedoeld in de eerste lid beperken, schorsen of intrekken in gevallen waarin:
a. de geneeskundige of de geneeskundige instantie voldoet niet meer aan eisen voor aanwijzing of overschrijft de als bedoelde in AUA-MED niet na;
b. tekortkoming in het bijhouden van luchtvaartgeneeskundige gegevens of het indienen van
onjuiste gegevens of informatie;
c. vervalsing van medische dossiers, certificaten of documentatie;
d. het verbergen van feiten die betrekking hebben op een aanvraag voor of houder van een
medisch certificaat of valse of frauduleuze verklaringen of verklaringen aan de minister;
e. het niet corrigeren van bevindingen uit de audit van de praktijk van geneeskundige of geneeskundige instantie
f. op verzoek van de aangewezen geneeskundige of geneeskundige instantie.
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Artikel 3
1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Luchtvaart voorschriften voor de
medische geschiktheid voor de luchtvarenden van vleugelvliegtuigen en hefschroefvliegtuigen”,
afgekort als “AUA-MED versie 2019”
2. Dat de eerder afgegeven Directeurs aanwijzing voorwaarden met betrekking tot de medische geschiktheid voor de luchtvarenden van vleugelvliegtuigen en hefschroefvliegtuigen, komen
te vervallen
3. Deze aanwijzing treedt in werking op de dag van dagtekening daarvan.
4. Dat deze aanwijzing zal worden gepubliceerd in de Landscourant van Aruba

Oranjestad, 28 augustus 2019

De Directeur voornoemd,
ing. Edwin Kelly
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BESLUIT NO. DBSB/ALG-176 VAN DE VOORZITTER VAN HET HOOFDSTEMBUREAU TOT GEKOZENVERKLARING VAN EEN LID VAN DE STATEN, NOODZAKELIJK GEWORDEN DOORDAT EEN PLAATS IN DAT COLLEGE IS OPENGEVALLEN OF ZAL OPENVALLEN (ART. 114 JO. 115 KIESVERORDENING)
De voorzitter van het Hoofdstembureau;
Gezien het bij hem op 27 augustus 2019 ingekomen bericht van de regering van Aruba, houdende
mededeling dat mevr. Sueann S.J. Ras met ingang van 9 september 2019 ontslag neemt als lid van
de Staten van Aruba.
Overwegende:
-

dat blijkens het besluit van het Hoofdstembureau van 27 september 2017 nr. DBSB/ALG-176
300, mevr. Sueann S.J. Ras gekozen was verklaard op lijst nummer 3.

-

dat ingevolge het bepaalde in artikel 115 (en artikel 116) van de Kiesverordening de volgende
kandidaten buiten rekening worden gelaten op grond van de daarbij vermelde omstandigheden:
a. Wever geb. Croes
Ruiz geb. Maduro
Croes
Oduber
Romero
Besaril

-

Evelyna C.
Xiomara J.
Glenbert F.
Danguillaume P.
Crispin V.J.
Guillfred F.

van wie een schriftelijke verklaring is ontvangen dat hij/zij voor de verkiezing niet in aanmerking wenst te komen;
b. Tevreden
Tjon
Lejuez
Vrolijk
Croes
Tromp
geb. Lee
Thijsen
Christiaans
geb. Yarzagaray

Hendrik W.G.
Rocco Gian-Carlo
Daphne R.Y.
Edgard G.A.
Endy Jan Hendrik
Shailiny M.
Juan E.
Louisette J.

die lid zijn van de Staten;
c. Sueann S.J. Ras van wiens vacature wordt vervuld.
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-

dat blijkens de in artikel 99 van de Kiesverordening geregelde volgorde op lijst nummer 3
thans voor verkiezing in aanmerking komt:
Bergen, Luigi D.

Verklaart mitsdien gekozen tot lid van de Staten:
------- Luigi D. Bergen, ------Gedaan op Aruba op 30 augustus 2019,
De voorzitter van het hoofdstembureau,
dr. mr. G. Thode
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LANDSBESLUIT
VAN 9 SEPTEMBER 2019 No. 10
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA

Op voordracht van de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector,
de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie en
de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie
Gelezen:
de ministerraadbeslissing van 3 september 2019 (BE-60/19);
In overweging genomen hebbende:
dat bij Landsbesluit van 10 juni 2019 No.1 (DWJZ/No. B&A/2019/2034/2990) de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela, voor de duur van drie maanden, is beperkt tot de door de
directeur van de Directie Luchtvaart per geval te beoordelen vluchten voor vervoer over een
weer tussen Aruba en Venezuela van personen van de Nederlandse en Venezolaanse nationaliteit, die terugkeren naar Aruba respectievelijk Venezuela;
dat dit landsbesluit op 10 september 2019 zal vervallen;
dat in Venezuela nog steeds sprake is van een ernstige crisissituatie op politiek, sociaal, financieel en economisch gebied die een mogelijke uitstraling naar de regio kan hebben, onder andere naar Aruba;
dat niet uit te sluiten is dat verdere escalatie van de crisissituatie in Venezuela ernstige gevolgen kan hebben voor Aruba, onder meer in de vorm van een toename van de migratiestroom vanuit Venezuela naar Aruba, wat weer nadelige gevolgen kan hebben voor de
openbare orde en veiligheid in Aruba;
dat er voorts geen indicaties zijn dat Venezuela haar grenzen ook voor verkeer uit Curaçao
en Bonaire weer open zal stellen;
dat, gelet op het vorenstaande, het noodzakelijk is om de periode van de tijdelijke beperking
van de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela zoals vastgesteld bij Landsbesluit van 10 juni
2019 No.1 (DWJZ/No. B&A/2019/2034/2990) te verlengen met drie maanden;
Gelet op:
artikel 4 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 10 september 2019 de periode van de tijdelijke beperking van de luchtvaart
tussen Aruba en Venezuela, onder dezelfde voorwaarden zoals vastgesteld in het LandsbeJAARGANG 2019 EDITIE NO. 19

LANDSCOURANT VAN ARUBA
13 september 2019
Pagina 17
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

sluit van 10 juni 2019 No.1 (DWJZ/No. B&A/2019/2034/2990), te verlengen met drie (3)
maanden;
II.

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

III. dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 september 2019
J.A. Boekhoudt

De minister van Transport,
Communicatie en Primaire Sector,
C.V.J. Romero

De minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie,
E.C. Wever-Croes

De minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie,
A.C.G. Bikker
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