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OPROEPING

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

FRANCOIS, Refirancia, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats

om op dinsdag 4 februari 2020 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door HET
OPENBAAR MINISTERIE ingediend voorlopige toevertrouwingverzoek UA201904175
EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

BISLIK, Myron Michel, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats

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

om op dinsdag 3 maart 2020 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
HENRIQUEZ, Renzo Javier ingediend adoptieverzoek UA201904261 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid

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

ZAPATA ALVAREZ, Merifrancis Altagracia, wonende in Venezuela

om op dinsdag 17 maart 2020 om 08:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
FALCON HERNANDEZ, Arturo Francisco
ingediend verzoek omtrent buitenlandse uitspraak over de minderjarige UA201994332
EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

WEDERFOOR, Jean-ard Adriano, zonder bekende woon- of verblijfplaats

om op dinsdag 17 maart 2020 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
BISLIK, Silvester Mario Segundo Junior ingediend voogdijzakenverzoek UA201903584
EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
LIQUIDATIE
J.P.L. BELEGGINGEN A.V.V.
(in liquidatie)
De algemene vergadering van aandeelhouders
van J.P.L. Beleggingen A.V.V. heeft op 6 december 2019 besloten tot ontbinding van de
vennootschap per 6 december 2019, met benoeming van ATS Management N.V. tot vereffenaar.
De vereffening is voltooid en de rekening en
verantwoording van de vereffenaar is gedeponeerd ten kantore van het handelsregister

te Aruba.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.,
Caya Dr. J.E.M. (Loy) Arends 19-A
Aruba
LIQUIDATIE
ELRET BELEGGINGEN A.V.V.
(in liquidatie)
De algemene vergadering van aandeelhouders
van Elret Beleggingen A.V.V. heeft op 6 december 2019 besloten tot ontbinding van de
vennootschap per 6 december 2019, met benoeming van ATS Management N.V. tot vereffenaar.
De vereffening is voltooid en de rekening en
verantwoording van de vereffenaar is gedeponeerd ten kantore van het handelsregister
bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid
te Aruba.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. (Loy) Arends 19-A
Aruba
LIQUIDATIE
BRAS ARUBA N.V. (ARUBRAS)
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 4 oktober 2019 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 4 oktober 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,
Celina Aoki
Tanki Leendert 11E
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LIQUIDATIE
NEUROLOGENPRAKTIJK
R.W.L. TONK N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 9 september 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 31 december 2019. Na afwikkeling van de liquidatie zal een batig saldo
resteren die zal worden uitgekeerd aan de
aandeelhouder.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Mevr. mr. R.B.L. Oosterwijk
Rooi Kochi 27M
Savaneta
LIQUIDATIE
UNITRUST INTERNATIONAL
CORPORATION N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 20 november 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 20 november 2019.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Albert O. Croes
Kamerlingh Onnestraat 19
Aruba
LIQUIDATIE
OMNIA’S CONTRACTORS N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 18 november 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 2 december 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,
O.R.F. Zievinger
Bubali 83-B
Noord
LIQUIDATIE
LA BENEFACTORA LIMITED A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
10 december 2019 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
Vanwege het feit dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Eduardo José Meyer Sanchez
3 Avenida 18-47 Zona 14
Edificio Matisse 1, Apartment 901
Guatemala 01014, Guatemala
LIQUIDATIE
E190 MSN418 A.V.V.
(in liquidatie)
In de op 8 november 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap
werd besloten de vennootschap te ontbinden
per 15 november 2019.
Het plan van uitkering, houdende de grondslagen van de verdeling, is ten kantore van
het handelsregister zo mede ten kantore van
de vennootschap ter inzage neergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36, P.O. Box 1256
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
I.E.R. HOLDING A.V.V.
(in liquidatie)
In de op 5 december 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap
werd besloten de vennootschap te ontbinden
per 5 december 2019.
Het plan van uitkering, houdende de grondslagen van de verdeling, is ten kantore van
het handelsregister zo mede ten kantore van
de vennootschap ter inzage neergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36, P.O. Box 1256
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
DIJMESO CORPORATION N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 3 december 2019 in het handelsregister bij de Kamer
van Koophandel en Nijverheid Aruba doorgehaald.
De vereffenaar,
Marco Dijkhoff
Siribana 26
Santa Cruz
Aruba
LIQUIDATIE
ARUBA PROPERTIES IN
PARADISE REAL ESTATE
AND MANAGEMENT V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 21 juli
2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Judith Anne Lembo
Boroncana 240
Noord, Aruba

LIQUIDATIE
YMEC NV
YOUR MARKETING AND EVENTS
COMPANY N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 5 oktober
2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Judith Anne Lembo
Boroncana 240
Noord, Aruba
LIQUIDATIE
THE NAUTILUS SHIPPING AND
TRADING COMPANY N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 16 november
2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Carina Carotenuto
Seroe Blanco 52-L
Oranjestad
Aruba
LIQUIDATIE
NAUTILUS TRAVEL V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 16 september
2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Carina Carotenuto
Seroe Blanco 52-L
Oranjestad
Aruba
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LIQUIDATIE
SECURE PROCESSING SOLUTIONS
ARUBA N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 16 november
2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Vito D. Christiaans
Savaneta 11-I
Savaneta
Aruba
LIQUIDATIE
ASSOCIATION OF SECRETARIES &
ADMINISTRATIVE PROFESSIONALS
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 21 september 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Johanna Fortunata Tromp
Lourens Costerstraat 13-A
Aruba
LIQUIDATIE
CARIBBEAN AQUA MASSAGE N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 18 december 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Ricardonna D. van den Nieuwenhuizen
Kampvaren 6, 1441 SV
Purmerend, Nederland
LIQUIDATIE
CRYSTAL DESIGN HOUSE N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 18 december 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Ricardonna D. van den Nieuwenhuizen
Kampvaren 6, 1441 SV
Purmerend, Nederland

MEDEDELING OMZETTING
De ondergetekende notaris deelt mede dat
CORDEN FINANCE LTD., oorspronkelijk
gevestigd in de Britse Maagdeneilanden, bij
akte verleden op 26 november 2019 ten overstaan van hem is omgezet in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd CORDEN INVESTMENTS VBA,
gevestigd in Aruba.
De notaris,
mr. R.E. Yarzagaray
MEDEDELING OMZETTING
De ondergetekende notaris deelt mede dat
CABELA TRADING INC., oorspronkelijk
gevestigd in de Britse Maagdeneilanden, bij
akte verleden op 26 november 2019 ten overstaan van hem is omgezet in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd VENERANDA HOLDING VBA, gevestigd in Aruba.
De notaris,
mr. R.E. Yarzagaray
MEDEDELING OMZETTING
De ondergetekende notaris deelt mede dat
WORLDTEK INTERTRADE LTD., oorspronkelijk gevestigd in de Britse Maagdeneilanden, bij akte verleden op 26 november
2019 ten overstaan van hem is omgezet in een
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
genaamd WORLDTEK INVESTMENTS
VBA, gevestigd in Aruba.
De notaris,
mr. R.E. Yarzagaray
MEDEDELING OMZETTING
De ondergetekende notaris deelt mede dat
WYTEK DEVELOPMENT LTD., oorspronkelijk gevestigd in de Britse Maagdeneilanden, bij akte verleden op 26 november 2019
ten overstaan van hem is omgezet in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
genaamd FUNJAN FINANCE VBA, gevestigd in Aruba.
De notaris,
mr. R.E. Yarzagaray
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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 3 december 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: JOHN ABBY
BAILEY; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op dinsdag, 11 februari 2020 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 in
Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Ranmarvi Aurica Pernalete Rojas; 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 3 december 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: VICENTE
ANTONIO AMADIS CARO; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 23 maart 2020 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
Virtudes Altagracia Payano; ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Bernard R. Roos, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg in Aruba van 5 december 2019, waarvan afschrift is gelaten aan
de directeur van de DWJZ in Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: MICHAEL ALEJANDRO SPARWER;
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 18 november 2019, ten verzoeke van: Claire Andria Smith; wonende in Aruba, waarbij: de
echtscheiding tussen partijen op 17 april 2001
te Jamaica op Aruba met elkander gehuwd is
uitgesproken;
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 9 december 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: Patricia Anabel
MEDINA; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats op Aruba of elders,
WEDEROM-OPGEROEPEN:
om op maandag, 10 februari 2020 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
in Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Melido MAGALLANES ORTIZ; 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 10 december 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 sub 1 LOURDES
ELEUCADIA CROES; zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
WEDEROM-OPGEROEPEN:
om op woensdag, 8 april 2020 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
Isabel Carina Croes, Cecila Ramona Croes en
Juan Carlos Croes; 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 10 december 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: sub 7 JUANITA
APOLONIA CROES; zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
WEDEROM-OPGEROEPEN:
om op woensdag, 8 april 2020 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
Isabel Carina Croes, Cecila Ramona Croes en
Juan Carlos Croes; 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 10 december 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: sub 3 IRENE
CRESCENCIA CROES; zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
WEDEROM-OPGEROEPEN:
om op woensdag, 8 april 2020 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
Isabel Carina Croes, Cecila Ramona Croes en
Juan Carlos Croes; 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 10 december 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: sub 8 ERICA
LUCIA CROES; zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders,
WEDEROM-OPGEROEPEN
om op woensdag, 8 april 2020 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
Isabel Carina Croes, Cecila Ramona Croes en
Juan Carlos Croes; 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 10 december 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: sub 9 JOHNNY
OSWALD CROES; zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
WEDEROM-OPGEROEPEN:
om op woensdag, 8 april 2020 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
Isabel Carina Croes, Cecila Ramona Croes en
Juan Carlos Croes; 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 11 december 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: LUIS MANUEL
ADA CASTILLO; zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 1 april 2020 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 op
Aruba, te verschijnen teneinde op het door
TRESTON
INSURANCE
COMPANY
(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 10 december 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: sub 9 SYLVIA
MARIE CROES; zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
WEDEROM-OPGEROEPEN:
om op woensdag, 8 april 2020 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 op
Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Isabel Carina Croes, Cecila Ramona Croes en
Juan Carlos Croes; 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 11 december 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: MINGUEL
JOHAN GOMEZ; zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 1 april 2020 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
TRESTON
INSURANCE
COMPANY
(ARUBA) N.V.; 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 11 december 2019 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
originele brief is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan
voor GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke
van de vereniging COMITE OLIMPICO
ARUBANO; gevestigd en kantoorhoudende
in Aruba;
BETEKEND:
een oorspronkelijk van de op 3 december
2019, gerichte brief aan: Fagner Alexandre
GERALDO PEREIRA, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba;
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 9 december 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
Virginia Del Valle Silva Suarez; wonende in
Aruba, aan: sub 1 MARLAINA MAY LEE
KOLLER; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats op Aruba of elders;
BETEKEND:
het op 9 december 2019, gelegde executoriaal
beslag onder derden, 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, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 6 december 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het originele
voor GEZIEN heeft getekend, is RANDY
JAMIL BIKKER, zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders
WEDEROM OPGEROEPEN:
om op woensdag, 8 april 2020 des voormiddags om 08.30 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba in het
Gerechtsgebouw aan de John G. Emanstraat
nr. 51 te Oranjestad in Aruba te verschijnen,
teneinde op het door de naamloze vennootschap MARICAR LOGISTICS N.V. h.o.d.n.
Complete Logistics, gevestigd en kantoorhoudende in Aruba ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 16 december 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het originele
voor GEZIEN heeft getekend, is SHELMA
ROLINE SOEKROELLA, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders
OPGEROEPEN:

JAARGANG 2019 EDITIE NO. 26

LANDSCOURANT VAN ARUBA
20 december 2019
Pagina 10
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

om op woensdag, 1 april 2020 des voormiddags om 08.30 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba in het
gerechtsgebouw aan de John G. Emanstraat
nr. 51 te Oranjestad in Aruba te verschijnen,
teneinde op het door de naamloze vennootschap BETTER HOMES N.V., gevestigd in
Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, van 2
december 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba,
die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft
getekend, is aan Marie Isabel VALERY
RINCÓN, met onbekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba
OPGEROEPEN:
om op maandag, 23 maart 2020 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 Abelardo
Fernando FERREIRA-DÍAS ALAYÓN, 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 2019, waarvan een afschrift is gela-

ten aan de directeur van de DWJZ in Aruba,
die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft
getekend, is aan Jose Didier URREA
MONCALEANO zonder bekende woonen/of verblijfplaats
OPGEROEPEN:
om op maandag, 6 april 2020 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 Judith
Evelyn CROES, 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 van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, waarvan een afschrift is achtergelaten aan de directeur van
de DWJZ in Aruba op 9 december 2019, die
het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan Luis Eduardo ARIAS zonderbekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba
BETEKEND:
Ten verzoeke van Gilberta Alberta
KOOLMAN, wonende in Aruba, de grosse
van een rechtelijke vonnis in kort geding van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van
25 november 2019, met bevel om binnen
TWEE (2) dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen;
De deurwaarder,
J.P. Locadia
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AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)

AANBIEDING STATUTENWIJZIGINGEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba

Oprichtingen
Statutenwijzigingen
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid, bij akte ten overstaan van
haar verleden, zijn opgericht:
PARAMIRA CAR RENTAL, WASH &
FIRM V.B.A., gevestigd in Aruba, bij akte
van 6 december 2019; verklaring van geen
bezwaar van 4 december 2019, nr.
2721/V.B.A.
G.M. BRITO GLOBUS COUNSELLOR
V.B.A., gevestigd in Aruba, bij akte van 15
november 2019; verklaring van geen bezwaar
van 6 november 2019, nr. 2685/V.B.A.
VILLA DI FELIS CORPORATION V.B.A.,
gevestigd in Aruba, bij akte van 2 december
2019; verklaring van geen bezwaar van 8 augustus 2019, nr. 2566/V.B.A.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema

De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende naamloze vennootschap, bij akte ten overstaan van haar
verleden, zijn gewijzigd:
ARUBA SOL ENERGY N.V. gewijzigd bij
akte van 1 november 2019, verklaring van
geen bezwaar van 24 oktober 2019, nr.
13929/N.V.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
STATUTEN VAN DE VERENIGING
CARIBBEAN MMA FEDERATION
ARTIKEL 1
NAAM, ZETEL, DUUR
1.

2.
3.

De vereniging draagt de naam
“CARIBBEAN MMA FEDERATION”
(bij afkorting ook aangeduid als
"CMMAF"), hierna te noemen: “vereniging”.
Zij is gevestigd in Aruba.
De vereniging wordt opgericht per heden en is aangegaan voor onbepaalde
tijd.
ARTIKEL 2
VERENIGINGSJAAR

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
ARTIKEL 3
DOEL
1.

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en doen beoefenen van de zo-

JAARGANG 2019 EDITIE NO. 26

LANDSCOURANT VAN ARUBA
20 december 2019
Pagina 12
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

2.

genaamde Mixed Martial Arts (MMA)
sport in Aruba en internationaal in de
ruimste zin des woords.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
1. het geven van “Mixed Martial
Arts” lessen;
2. het organiseren en deelnemen aan
wedstrijden en competities;
3. het organiseren van lezingen, congressen, cursussen en seminars;
4. het samenwerken met instanties,
instellingen en/of organisaties in
Aruba of daarbuiten, die een
soortgelijk of aanverwant doel nastreven.

2.

ARTIKEL 4
LEDEN
1.

2.

3.

De leden van de vereniging kunnen
slechts zijn te Aruba gevestigde rechtspersonen die zich uitsluitend bezighouden met het beoefenen van de Mixed
Martial Arts (MMA) sport in Aruba.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen.
Een lid dat niet aan zijn verplichtingen
ten opzichte van de vereniging voldoet,
is niet bevoegd om gebruik te maken
van de aan de vereniging toebehorende
rechten en voorzieningen en heeft geen
recht op levering van de door de vereniging verzorgde diensten.

3.

4.

ARTIKEL 5
EINDE LIDMAATSCHAP
1.

Het lidmaatschap eindigt:
a. door de ontbinding van het lid. Indien het lidmaatschap ten gevolge
hiervan tot een onverdeeldheid behoort, dienen de gerechtigden tot
die onverdeeldheid samen één vertegenwoordiger aan te wijzen ten-

5.

einde de rechten aan het lidmaatschap verbonden uit te oefenen;
b. door schriftelijke opzegging door
het lid;
c. door schriftelijke opzegging door
de algemene ledenvergadering op
voorstel van het bestuur;
Het bestuur kan slechts een voorstel tot
schriftelijke opzegging van het lidmaatschap aan de algemene ledenvergadering doen toekomen wanneer:
a. een lid niet meer voldoet aan de
statuten met betrekking tot het
lidmaatschap gestelde eisen;
b. een lid in belangrijke mate de verplichtingen voortvloeiende uit het
lidmaatschap niet nakomt;
c. redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. een lid door het bestuur een administratieve en/of tuchtrechtelijke
maatregel is opgelegd.
De betrokkene wordt ten spoedigste
schriftelijk van het besluit met opgave
van redenen, in kennis gesteld. Vanaf de
dagtekening van deze kennisgeving
kunnen de lidmaatschapsrechten door
het betrokken lid niet worden uitgeoefend. Het besluit tot opzegging dient te
worden genomen met twee derde (2/3)
van de geldige uitgebrachte stemmen.
Indien het lidmaatschap eindigt overeenkomstig lid 1 letter c, staat de betrokkene binnen twee (2) weken na ontvangst van de kennisgeving van het besluit zoals hiervoor in lid 3 bedoeld, beroep open op de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst,
met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene ledenvergadering waarin het beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
Beëindiging van het lidmaatschap in de
loop van een verenigingsjaar laat de fi-
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nanciële verplichtingen van het gewezen
lid voor de duur van dat jaar onverlet.

ling worden verleend van zijn bijdrage
voor het lopende jaar.

ARTIKEL 6
SCHORSING
1.
2.

3.

ARTIKEL 8
BESTUUR

Een lid van de vereniging kan door het
bestuur geschorst worden.
Het lid dat geschorst is behoudt gedurende de schorsing zijn verplichtingen
ten opzichte van de vereniging, doch
heeft gedurende de schorsing geen enkel
recht, behoudens in die gevallen dat het
bestuur het betreffende lid bepaalde
rechten gedurende de schorsing laat behouden. Het geschorste lid heeft geen
toegang tot vergaderingen, behoudens in
geval en voor zover de schorsing van
het betreffende lid in die vergadering
aan de orde is.
Nadere uitwerking van dit artikel kan
geregeld worden in het huishoudelijk
reglement.

1.

2.

3.
ARTIKEL 7
GELDMIDDELEN
1.

2.

3.

4.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de bijdragen van haar leden;
b. donaties;
c. hetgeen zij door erfstelling, legaat
of schenking ontvangt;
d. subsidies;
e. inkomsten uit haar vermogen; en
f.
eventuele andere baten.
De omvang van de bijdrage van de leden wordt jaarlijks op voorstel van het
bestuur vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.
De leden zijn gehouden de hun overeenkomstig het huishoudelijk reglement
opgelegde geldelijke verplichtingen na
te komen.
Bij uitzondering kan aan een lid op zijn
schriftelijk gemotiveerd verzoek aan het
bestuur, gehele of gedeeltelijke vrijstel-

De leiding van de vereniging is opgedragen aan een bestuur van natuurlijke
personen, bestaande uit drie (3) leden,
onder wie de voorzitter, een secretaris
en een penningmeester.
De leden van het bestuur worden door
de algemene ledenvergadering gekozen
uit natuurlijke personen die lid zijn van
dan wel deel uitmaken van het bestuur
van een van de leden van de vereniging.
Zij nemen voor de periode van ten
hoogste twee (2) jaar zitting op een januari van het jaar, volgend op de algemene ledenvergadering waarin zij zijn
gekozen. Als bestuurslid zijn niet benoembaar zij die in dienstbetrekking tot
de vereniging staan.
In tussentijdse vacatures wordt voorzien
door het bestuur. De voorziening geldt
voor de resterende periode van het verenigingsjaar.
ARTIKEL 9
ADVISERENDE BESTUURSLEDEN

Het huishoudelijk reglement kan bepalen dat
aan het bestuur leden en/of een (financieel)
extern deskundige met adviserende stem
worden toegevoegd.
ARTIKEL 10
ONTSLAG/SCHORSING VAN
BESTUURDER
Op voorstel van het bestuur of ten minste één
vierde (1/4) deel van de leden kan een lid van
het bestuur te allen tijde door de algemene
ledenvergadering in zijn functie worden geschorst of worden ontslagen, welk voorstel
moet zijn aangenomen met tenminste twee
derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stem-
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men. Een schorsing die niet binnen drie
maanden wordt gevolgd door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
3.
ARTIKEL 11
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
1.

2.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee (2)
jaar na zijn benoeming af volgens een
door het bestuur op te stellen rooster
van aftreden. De afgetredene is terstond
voor een periode van twee (2) jaar herkiesbaar, volgens het bepaalde in het
huishoudelijk reglement. Een wijziging
in het rooster mag niet met zich brengen
dat een bestuurder tegen zijn wil eerder
moet aftreden dan na twee (2) jaren.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts:
a. door bedanken;
b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
c. door de omstandigheid dat het
desbetreffende
bestuurslid
in
dienstbetrekking tot de vereniging
komt te staan;
d. door ontslag volgens artikel 11.
ARTIKEL 12
BESTUURSTAAK

1.

2.

Het bestuur is belast met:
a. het besturen van de vereniging,
behoudens beperkingen in de statuten en het huishoudelijk reglement vastgelegd;
b. de handhaving van de statuten en
het huishoudelijk reglement;
c. de bevordering van de doelstelling
van de vereniging;
d. de uitvoering van de besluiten van
de algemene ledenvergadering.
Het bestuur kan in naam van de leden
van de vereniging rechten bedingen en
in hun naam verplichtingen aangaan
binnen het kader van de doelstelling van

de vereniging. Zij kan nakoming van
bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen, tenzij deze zich daartegen verzet.
Het bestuur is voor zijn handelingen,
beslissingen en nalaten verantwoording
schuldig aan de algemene ledenvergadering.
ARTIKEL 13
BEVOEGDHEID BESTUUR EN
VERTEGENWOORDIGING

1.

2.

Het bestuur is belast met het beleid en
de zaken van de vereniging, overeenkomstig deze Statuten, het Huishoudelijk reglement en de besluiten van de algemene ledenvergadering.
De vereniging wordt in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de voorzitter
dan wel twee andere gezamenlijk handelende leden.
ARTIKEL 14
DAGELIJKS BESTUUR

1.

2.

Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur instellen, waarin in ieder
geval zitting hebben de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester.
Het dagelijks bestuur verricht alle werkzaamheden hem opgedragen door het
bestuur en is belast met de voorbereiding, behandeling en uitvoering van de
daarvoor in aanmerking komende zaken. Het brengt het bestuur verslag uit
van zijn werkzaamheden en is aan het
bestuur verantwoording schuldig.
ARTIKEL 15
COMMISSIES

Het bestuur kan zowel ad hoc als voor langere tijd commissies instellen. Het bestuur kan,
indien zij hiervoor redenen aanwezig acht,
commissies opheffen.
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ARTIKEL 16
ANDERE ORGANEN
Andere dan in de statuten genoemde organen
kunnen bij huishoudelijk reglement worden
ingesteld.
4.
ARTIKEL 17
ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering is het hoogste
orgaan van de vereniging. Aan de algemene
ledenvergadering komen alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan
andere organen zijn opgedragen.

op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.
De aldus bijeengeroepen algemene ledenvergadering dient binnen vier (4)
weken na ontvangst van het verzoek te
worden gehouden.
Punten die niet op de gepubliceerde
agenda voorkomen kunnen alleen dán in
de algemene ledenvergadering op de
agenda worden geplaatst en in behandeling genomen indien de algemene ledenvergadering met een meerderheid
van tenminste twee derde (2/3) van de
uitgebrachte stemmen beslist dat de onderwerpen in de vergadering behandeld
dienen te worden.

ARTIKEL 18
BIJEENROEPEN
1.

2.

3.

ARTIKEL 19
STEMRECHT

Het bestuur roept wanneer zij zulks nodig acht een algemene ledenvergadering
bijeen, doch tenminste drie (3) keer per
jaar.
De oproeping en agenda met te behandelen onderwerpen en voorstellen voor
de algemene ledenvergadering worden
tijdig vóór datum van plaatsvinden bekendgemaakt. De termijn van oproeping
zal veertien (14) dagen bedragen, inclusief de dag van verzending van de oproep.
Tenminste vijf (5) van de stemgerechtigde leden gezamenlijk kunnen de wens
te kennen geven dat een algemene ledenvergadering wordt uitgeschreven.
Genoemde afgevaardigden dienen, onder vermelding van de te behandelen
onderwerpen een verzoek in bij het bestuur. Wanneer het bestuur niet binnen
veertien (14) dagen na ontvangst van dit
schriftelijk verzoek daaraan gevolg
geeft, in dier voege dat de algemene ledenvergadering binnen vier (4) weken
na ontvangst van het verzoek gehouden
zal worden, hebben de betreffende leden
het recht zelf tot bijeenroeping van de
algemene ledenvergadering over te gaan

Alleen leden zijn stemgerechtigd.
ARTIKEL 20
TOEGANG
1.

2.

3.

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en bestuursleden
van de vereniging die niet geschorst
zijn. Een geschorst lid heeft toegang tot
de vergadering waarin het besluit tot
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Zij hebben het recht aan de beraadslagingen deel te nemen conform de regels,
vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Het bestuur kan beslissen andere dan de
in lid 1 bedoelde personen toe te laten
tot de algemene ledenvergadering.
ARTIKEL 21
LEIDING

1.

De voorzitter van het bestuur leidt de
vergaderingen.

JAARGANG 2019 EDITIE NO. 26

LANDSCOURANT VAN ARUBA
20 december 2019
Pagina 16
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

2.

3.

Bij zijn afwezigheid zal de secretaris, en
bij diens afwezigheid één der andere bestuursleden, de vergaderingen leiden.
Op voorstel van het bestuur en met
goedvinden van de algemene ledenvergadering kan ook een ander dan een bestuurslid de vergaderingen leiden.
ARTIKEL 22
STEMMING OVER PERSONEN EN
ZAKEN

1.

2.

3.

4.
5.

Bij stemming over personen of zaken is
een quorum vereist van ten minste de
helft plus een van het aantal stemgerechtigde leden. Indien geen quorum ter
vergadering, zal de vergadering voor
minimaal vijf (5) dagen worden uitgesteld. Geen quorum is vereist voor deze
tweede vergadering en deze besluiten
kunnen in dat geval genomen worden
met volstrekte meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht. Schriftelijke
stemming geschiedt met gesloten briefjes. Het aannemen van voorstellen bij
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde of de voorzitter een hoofdelijke stemming verlangt.
Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, voor zover
de statuten niet anders bepalen.
Blanco stemmen worden geacht niet te
zijn uitgebracht.
Indien bij stemming over personen bij
de eerste stemming geen volstrekte
meerderheid is verkregen, wordt een
tweede stemming gehouden. Verkrijgt
ook hierbij niemand de volstrekte meerderheid dan heeft herstemming plaats
tussen de personen die bij de laatste
stemming de meeste stemmen hebben
verkregen.

6.

In geval van staking van stemmen bij
verkiezing van personen beslist het lot;
ingeval van staking van stemmen over
andere zaken wordt het voorstel geacht
te zijn verworpen.
JAARVERSLAG – REKENING EN
VERANTWOORDING
ARTIKEL 23

1.

2.

3.

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. Binnen zes
(6) maanden na afloop van het boekjaar
brengt het bestuur op de algemene ledenvergadering een jaarverslag uit over
de gang van zaken binnen de vereniging
en over het gevoerde beleid en legt een
balans en een staat van baten en lasten
met een toelichting ter goedkeuring aan
de vergadering over. Voorts zal het bestuur de begroting van het volgend jaar
presenteren ter goedkeuring. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering
van deze jaarverslagen strekt het bestuur
tot decharge.
De algemene ledenvergadering kan besluiten tot het instellen van een kascommissie of een accountant die de
jaarrekening van het bestuur onderzoekt
en daarover een verslag van haar bevindingen uitbrengt. De kascommissie bestaat uit tenminste (2) personen die uit
de leden en door de algemene ledenvergadering benoemd.
Voor zover de vastgestelde jaarrekening
een overschot vermeldt, wordt dat overschot geboekt op een daarvoor bestemde
reserverekening. Ingeval de vastgestelde
jaarrekening een tekort toont, dan zal
elk lid zijn aandeel daarin binnen één
maand na de vaststelling van de jaarrekening voldoen, tenzij de algemene ledenvergadering heeft besloten het tekort
te delgen uit de in de vorige zin bedoelde reserverekening. Ten laste van de
eventueel door de wet voorgeschreven
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4.

reserves mag een tekort slechts worden
gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
Binnen één maand na haar vaststelling
wordt de jaarrekening nedergelegd ten
kantore van de vereniging en kan ieder
lid daarvan kosteloos inzage nemen en
voor eigen rekening een afschrift verkrijgen.

ARTIKEL 26
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1.

2.

ARTIKEL 24

De algemene ledenvergadering stelt het
huishoudelijk reglement alsmede de
wijzigingen hiervan vast.
In het huishoudelijk reglement mogen
geen bepalingen voorkomen strijdig met
de wet, ook waar die geen bepaling van
dwingend recht bevat, noch met de statuten.

De leden zijn gehouden de besluiten, genomen door de algemene ledenvergadering, te
goeder trouw na te leven.
ARTIKEL 25
STATUTENWIJZIGING
1.

2.

Voor een wijziging van de statuten is
vereist, dat:
a. het daartoe strekkend voorstel is
opgenomen bij de oproeping voor
de algemene ledenvergadering en
tenminste vier (4) weken voor deze vergadering ter kennis is gebracht van de leden;
b. het daartoe strekkend voorstel is
uitgegaan van het bestuur dan wel
tenminste vijf (5) van de stemgerechtigde leden;
c. het daartoe strekkend voorstel,
waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen,
ter inzage is gezonden aan alle leden;
d. het voorstel wordt aangenomen
met tenminste twee derde (2/3)
van de geldig uitgebrachte stemmen.
De wijziging der statuten treedt niet in
werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt.

ARTIKEL 27
ONTBINDING
1.

2.

3.

Ontbinding van de vereniging kan
slechts plaatsvinden als het voorstel
wordt aangenomen met tenminste twee
derde (2/3) van de geldig uitgebrachte
stemmen.
De op het ogenblik van de ontbinding
zitting hebbende bestuurders zijn belast
met de vereffening.
Het batig saldo van de vereniging zal
worden bestemd op de wijze zoals bij
het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding is vastgesteld,
welke bestemming zoveel mogelijk
overeenkomstig het doel van Caribbean
MMA Federation zal worden bepaald.
De wijze van liquidatie zal geschieden
met inachtneming van het bepaalde in
artikel 7A:1680 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba.
ARTIKEL 28

In alle gevallen, waarin de Wet, de statuten of
het huishoudelijk reglement niet voorzien,
alsmede ingeval van twijfel over de uitleg
daarvan, beslist voor het desbetreffende geval
het bestuur, en het doet hiervan mededeling
aan de eerstvolgende ledenvergadering.
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ARTIKEL 29
ALGEMENE BEPALING
Deze statuten treden in werking onmiddellijk
na hun goedkeuring door de Gouverneur van
Aruba.
SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaarden de comparanten:
dat de volgende personen als eerste
bestuursleden in hun nagemelde functies
zijn gekozen:
1. de heer Gregory Jason Theodore
Milliard voornoemd, als voorzitter;
2. de heer Sandro Martinus Laclé
voornoemd, als penningmeester;
en
3. mevrouw Dilaila Claudine Odor
voornoemd, als secretaris.
STATUTENWIJZIGING
DE STATUTEN VAN DE
COÖPERATIEVE VERENIGING COSTA
LINDA BEACH RESORT WORDT
GEWIJZIGD ALS VOLGT:
Artikel 3 komt te luiden:
Overeenkomstig de Landsverordening op cooperatieve verenigingen is de initiële duur
van de vereniging een periode van dertig (30)
jaar, verlengd met een periode van dertig (30)
jaar, brengende de totale duur van de vereniging op een periode van zestig (60) jaar. Vóór
het verstrijken van deze periode kan de algemene vergadering van leden desgewenst besluiten om de duur van de vereniging met nog
eens dertig (30) jaar te verlengen. Zulke verlengingen kunnen steeds weer hernieuwd
worden.
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RICHTLIJNEN TEN AANZIEN VAN HET KUNNEN OPLEGGEN
VAN EEN MELDINGSPLICHT

Aanleiding en
doel

Dat in het kader van een evenredige toepassing van uit de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 GT 33) voortvloeiende vrijheidsbeperkende c.q. –ontnemende maatregelen, het noodzakelijk is om eenduidig beleid vast te stellen.
12 december 2019

Datum
inwerkingtreding
Relevante wet- en Landsverordening Toelating en uitzetting (‘LTU’, AB 1993, GT 33),
regelgeving
Toelatingsbesluit (AB 2009, 59), Handboek Toelating
Ter vervanging
n.v.t.

Overwegende dat:
-

-

voorafgaande aan of gedurende de toepassing van inbewaringstelling, de afweging van het
wel of niet (verder) toepassen van gemeld middel getoetst dient te worden aan de eisen van
proportionaliteit en subsidiariteit, en overige algemeen in het rechtsbewustzijn levende beginselen van behoorlijk bestuur, alsmede jurisprudentie in gemeld verband;
het in het kader van een eenduidige en richtige toepassing van artikelen 15 en 16 van de
LTU, dan ook wenselijk is om richtlijnen vast te stellen;

Stelt de na navolgende richtlijnen vast:
Richtlijnen ten aanzien van het kunnen opleggen van een meldingsplicht
Artikel 1
1. Aan een betreffende toelatingsplichtige die Aruba rechtmatig is binnengekomen kan, na
deugdelijke raadpleging van de bestanden van de toelatingsorganisaties (DIMAS/IASA,
GNC) en na schriftelijke advisering1 door de centrale Toelatingsorganisatie DIMAS en/of de
Adviescommissie ex artikel 35 LTU, door of namens de Minister van Justitie, Veiligheid en
Integratie een meldplicht worden opgelegd, indien:
a. de toelatingsplichtige een lopende aanvraag heeft bij DIMAS betreffende een categorie
waarvan hij of zij de beslissing op de aanvraag conform beleid alhier mag afwachten,
waarbij de lopende aanvraag bij DIMAS op voorhand niet als kansloos kan worden
aangemerkt, of
b. de toelatingsplichtige in het verleden minstens drie verblijfsvergunningen tot tijdelijk
verblijf heeft gehad, terwijl hij of zij een lopende aanvraag heeft bij DIMAS welke op
voorhand niet als kansloos kan worden aangemerkt, of
c. de toelastingsplichtige alhier is geboren, dan wel sedert vrij jonge leeftijd alhier verblijft, geacht kan worden een sterke band met Aruba te hebben, en geen, dan wel slechts
zeer beperkte banden met zijn land waarvan hij de nationaliteit bezit, terwijl hij een lo-

1

Advies door DIMAS of Adviescommissie ex art. 35 LTU ook langs elektronische weg worden verleend.
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2.

3.

4.

pende aanvraag heeft bij DIMAS welke op voorhand niet als kansloos kan worden aangemerkt2, of
d. de toelatingsplichtige is in het bezit van een positieve DPL-verklaring of notificatiebrief niet ouder dan zes maanden, waardoor een lopende aanvraag bij de DIMAS
voorhand niet als kansloos kan worden aangemerkt3, of
e. de toelatingsplichtige voor 3 juli 2019 onverwijld bij zijn binnenkomst tot het Land een
verzoek heeft gedaan tot verdragsbescherming aan de grens, en te goeder trouw in afwachting is van een eindbeslissing op zijn of haar verzoek, of
f.
aan de toelatingsplichtige eerder een meldplicht is gegeven waaraan deze heeft voldaan
en te goeder trouw in afwachting is van een beslissing op bezwaar of beroep4 op grond
van de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB 1993 no. 45);
g. de toelatingsplichtige de Nederlandse nationaliteit heeft, dan wel de nationaliteit van de
Verenigde Staten van Amerika5, of
h. er sprake is van soortgelijke c.q. andere omstandigheden als voornoemd, dan wel van
onvoorziene dan wel bijzondere omstandigheden of gronden van humanitaire aard, van
geval tot geval te beoordelen, waarbij in het kader van een belangenafweging en na
daartoe strekkend advies van de centrale Toelatingsorganisatie DIMAS en/of de Adviescommissie ex artikel 35 LTU, kan worden volstaan met i. de oplegging van een
voorwaardelijke meldplicht6, dan wel ii. Met een aanzegging tot vrijwillig vertrek binnen een aantal te stellen kalenderdagen.
Aan de meldplicht als bedoeld in het eerste lid kunnen voorwaarden worden verbonden,
waaronder:
i.
dat een solvabel te achten persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 7, vijfde lid
van het Toelatingsbesluit (AB 2009 no. 59) en artikel 2 van deze richtlijnen, zich garant
dient te stellen voor alle kosten door het Land ten behoeve van de toelatingsplichtige te
maken, indien deze de kosten zelf niet kan dragen, gedurende de tijd dat nog over de
uitzetting moet worden beslist of deze nog niet kan worden geëffectueerd, en/of
ii. indien van toepassing, een aanzegging of vrijwillig vertrek binnen een aantal te stellen
kalenderdagen.
Indien er geen lopende aanvraag en er sprake is van een geval als genoemd in het eerste lid,
onder b, c, d, g of h sub i, kan op daartoe strekkend advies van de centrale Toelatingsorganisatie DIMAS en/of de Adviescommissie ex artikel 35 LTU worden overwogen om de toelatingsplichtige middels een daartoe gemachtigde persoon, dan wel onder toekenning van een
meldplicht, bij wege van uitzondering toe te staan om binnen korte periode alsnog een aanvraag in te dienen. Het tweede lid, onder sub i., vindt overeenkomstige toepassing.
Met een lopende aanvraag welke op voorhand niet als kansloos kan worden aangemerkt, kan
worden gelijkgesteld:
a. een aanhangig bezwaar- of beroepschrift op een afwijzende beslissing op grond van de
Landsverordening administratieve rechtspraak (AB 1993 no. 45), dan wel
b. een verzoek om ambtshalve herziening,

2

Vgl. Uitspraak Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba d.d. 14 augustus 2019, LAR AUA201902554.
Beleidsinstructie d.d. 1 juli 2019 overgangsbeleid t.a.v. toelatingsplichtigen ten aanzien waarvan een geldige DPLverklaring geldt, bijlage. Vgl. ook uitspraak GEA d.d. 27 augustus 2018 LAR nr. AUA201802561.
4
Procesverbaal rechter-commissaris Gerecht in Eerste Aanleg d.d. 7 juni 2019, D.L.H. Soccaras.
5
Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten
van Amerika, ’s-Granvenhage, 27-03-1956
6
Vgl. Uitspraak Rechtbank Den Haag d.d. 16 pril 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AE4583.
3
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5.

6.

7.

8.

welke naar het oordeel van de Adviescommissie LTU op voorhand niet als kansloos kan
worden aangemerkt.
De Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie kan desnoods in gevallen waarbij de toelatingsplichtige bijvoorbeeld niet voldoet aan de voorwaarden van de meldplicht, of indien de
toelatingsplichtige een actuele dreiging is gaan vormen voor de openbare orde, veiligheid of
goede zeden, of zich alsnog tracht te onttrekken aan uitzetting, beslissen en de nodige voorzieningen treffen om de betreffende toelatingsplichtige alsnog c.q. weder in bewaring te stellen.
Een meldingsplicht kan opgelegd worden voor de maximale duur van 6 maanden, doch kan,
naar gelang de feiten en omstandigheden van het geval, voor korte perioden worden verlengd.
In het vreemdelingenrecht staan individuele gevallen vaak op zichzelf. Gelet daarop kan aan
de eventuele verlening van een meldplicht in een bepaalde geval geen rechten worden ontleend door of ten aanzien van andere toelatingsplichtigen.
Aan de verlening van een meldplicht kunnen voorts geen rechten worden ontleend ten aanzien van de eindbeslissing door DIMAS op de betreffende (of een soortgelijke) aanvraag.

Artikel 2
1.

2.

3.

4.
5.

Door garantstelling stelt de betreffende persoon of rechtspersoon zich als borg jegens het
Land en verbindt zich daarmee tot betaling van de kosten die de toelatingsplichtige zelf niet
kan dragen, gedurende de tijd dat nog over de uitzetting moet worden beslist of deze nog niet
kan worden geëffectueerd. De garantsteller blijft in alle gevallen garant voor alle kosten die
zich kunnen voordoen of die niet zijn betaald met betrekking tot de toelatingsplichtige persoon.
De garantsteller is tevens ervoor verantwoordelijk dat de toelatingsplichtige wiens vergunning is verstreken, afgewezen of indien de garantstelling niet langer zal worden doorgezet,
binnen een periode van 30 dagen Aruba verlaat. De garantsteller dient de DIMAS hiervan
schriftelijk op de hoogte te stellen.
De garantsteller is verplicht de DIMAS onverwijld en schriftelijk op de hoogte te stellen ter
zake van verandering van omstandigheden welke hem ongeschikt maken om langer garant te
staan.
Garantstellers die niet voldoen aan hun garantieverplichtingen kunnen als ongeschikte garantstellers worden aangemerkt.
De garantsteller van een toelatingsplichtige die in aanmerking komt voor een in deze richtlijnen bedoelde meldplicht voldoet voorts aan de hiernavolgende voorwaarden:
a. De garantsteller is op het moment van de ondertekening van de akte van garantstelling
meerderjarig, en;
b. De garantsteller is in het bezit van een geldige verblijfstatus, terwijl deze verblijfstatus
een verblijfstitel is met toestemming om te werken, en waarbij in geval van een toelatingsplichtige garantsteller deze tevens minstens 3 geldige verblijfstitels heeft gehad
voorafgaande aan de akte van garantstelling;
c. De garantsteller die garant wenst te staan voor een toelatingsplichtige moet conform
toepasselijk te achten geldende richtlijnen te beschikken over een inkomen gelijk aan
een bruto inkomen van minimaal Afl. 2.040,- per maand.
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Artikel 3
De hierin vervatte richtlijnen zullen uiterlijk binnen 1 maand na vaststelling daarvan, en daarna om
de 3 maanden, in het overleg als bedoeld in artikel 20, vierde lid, van de Landsverordening toelating en uitzetting, worden geëvalueerd op de doeltreffendheid daarvan en kunnen indien nodig te
allen tijde worden gewijzigd of vervangen.
Oranjestad, 12 december 2019
De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie
A.C.G. Bikker
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AANKONDIGING VERLENGING TARIEFSVERLAGING VOOR
UITGEKEERDE DIVIDENDEN
DE MINISTER VAN FINANCIEN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR heeft het volgende besloten:

Inleiding
Middels besluit van 12 februari 2019 heb ik goedgekeurd dat het tarief, opgenomen in artikel 24,
vijfde lid, van de Landsverordening Inkomstenbelasting (AB 1991, GT 51), werd verlaagd naar
10% voor dividenden die gedurende het jaar 2019 worden uitgekeerd en voor zover wordt voldaan
aan de voorwaarden die in het besluit zijn opgenomen.
Vele belastingplichtigen hebben inmiddels gebruik gemaakt van deze tariefsverlaging voor dividenden. Het is naar mijn mening gewenst om deze tariefsverlaging ook te laten gelden voor dividenden die gedurende het jaar 2020 worden uitgekeerd.
In verband daarmede keur ik, begunstigend en vooruitlopend op de codificering hiervan in de wetgeving, goed dat het tarief, opgenomen in artikel 24, vijfde lid, van de Landsverordening Inkomstenbelasting (AB 1991, GT 51), wordt verlaagd naar 10% voor dividenden die gedurende het jaar
2020 worden uitgekeerd en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die hieronder zijn opgenomen.
Voorwaarden
1. Voor de toepassing van dit beleid wordt onder dividend verstaan: een winstuitdeling die afkomstig is van een in Aruba gevestigd lichaam met een in aandelen verdeeld kapitaal, voor zover deze
ten laste komt van een in de vennootschap aanwezige winstreserve die is opgebouwd in de boekjaren, eindigend uiterlijk op 31 december 2019 en die gedurende het kalenderjaar 2020 aan de aandeelhouder wordt uitgekeerd.
Uit de omschrijving van het begrip dividend volgt, dat er een drietal criteria zijn waaraan de uitkering van het dividend moet voldoen om in aanmerking te komen voor het verlaagde inkomstenbelastingtarief.
In de eerste plaats dienen de dividenden afkomstig te zijn van een in Aruba gevestigd lichaam met
een in aandelen verdeeld kapitaal. Hiermee wordt aangesloten bij het begrip ‘lichaam’ dat in de
Landsverordening dividendbelasting (AB 2002 no. 123) wordt gebruikt. In de meeste gevallen zal
het gaan om een naamloze vennootschap of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Echter, ook andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal zijn denkbaar, bijv. een
commanditaire vennootschap op aandelen. Beoogd is om het beleid, wat betreft het karakter van
de uitdelende vennootschap, zo ruim mogelijk te laten zijn. In het buitenland gevestigde juridische
entiteiten met een in aandelen verdeeld kapitaal vallen niet onder de reikwijdte van de toepassing
van het beleid, omdat dit beperkt is tot de in Aruba gevestigde lichamen, aangezien dit de lichamen zijn die onderworpen zijn aan de heffing van dividendbelasting bij de uitkering van dividenden.
Ten tweede dienen de dividenden afkomstig te zijn uit in de vennootschap aanwezige winstreserves die zijn opgebouwd in de jaren voorafgaand aan het boekjaar 2020. Deze winstreserves worden gevormd door de winsten uit voorgaande boekjaren die door de aandeelhouders niet zijn uitJAARGANG 2019 EDITIE NO. 26
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gekeerd, maar gereserveerd. Stille reserves en reserves in verband met herwaardering maken geen
onderdeel uit van deze winstreserves.
Ten aanzien van vennootschappen die een gebroken boekjaar hanteren, dient onder “boekjaren
vóór 2020" te worden verstaan, alle boekjaren die voorafgaan aan het boekjaar 2020, met dien verstande dat het laatste boekjaar waarop de winstuitdelingen betrekking hebben, eindigt in het kalenderjaar 2019.
Als derde criterium voor het verlaagde tarief in de inkomstenbelasting geldt dat de dividenden in
het kalenderjaar 2020 dienen te worden uitgekeerd. Dit betekent dat bijvoorbeeld in het geval er
een uitkering van verkapt dividend wordt geconstateerd in de periode voor het kalenderjaar 2020,
die eveneens door de aandeelhouder in een jaar voorafgaand aan het kalenderjaar 2020 is genoten,
deze uitdeling niet in aanmerking komt voor het verlaagde tarief.
2. Onder dividend wordt mede begrepen, de door een vennootschap kwijtgescholden vorderingen
op haar aandeelhouders.
Voor de toepassing van de uitbreiding van het begrip dividend met “op de aandeelhouder kwijtgescholden vorderingen”, moet onder vorderingen op aandeelhouders worden verstaan vorderingen
van de vennootschap op haar aandeelhouders uit hoofde van een rekening-courant verhouding.
Kwijtschelding van dergelijke vorderingen kwalificeren fiscaal als dividend waardoor toepassing
van het verlaagde tarief mogelijk wordt.
3. Tot dividend behoort niet een uitkering die wordt gedaan ter anticipatie op nog te behalen winst.
Onder dividend wordt niet begrepen een uitdeling die wordt gedaan in het vooruitzicht van nog te
behalen winst (winstanticipatie). Aangezien ook goodwill als een anticipatie op een (mogelijk)
toekomstige winstrealisatie kan worden aangemerkt, wordt ook een uitdeling ten laste van de
goodwill niet als dividend aangemerkt. Hiermee wordt met name voorkomen dat een vennootschap
die niet over winstreserves beschikt, besluit om een lening aan te gaan bij een externe financier
met het doel om dividenduitkering mogelijk te maken in het kalenderjaar 2020. In dat geval besluit
de vennootschap in feite om een dividenduitkering te doen bij wijze van anticipatie op nog te behalen winst. Uit de definitie onder 1 van het begrip dividend kan worden afgeleid dat dit uitdrukkelijk niet de bedoeling is. Aldaar is immers opgenomen dat de uitkering van dividend betrekking
dient te hebben op winstreserves die opgebouwd zijn in de boekjaren, eindigend op 31 december
2019. In afwijking van hetgeen fiscaal acceptabel is, wens ik aan het beleid tot verlaging van het
Inkomstenbelastingtarief bij de uitkering van dividenden voor het belastingjaar 2020, het volgende
uitgangspunt ten grondslag te leggen: geen dividenduitkering dan na voorafgaande winstconstatering. Hiermee wordt beoogd om negatieve consequenties met betrekking tot de opbrengsten uit de
winstbelasting voor toekomstige jaren te vermijden.
4. In afwijking van artikel 5 van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) is rente, betaald door een vennootschap op een geldlening die is aangegaan met het oogmerk om een dividenduitkering als bedoeld in dit beleid mogelijk te maken, niet van de winst van die vennootschap aftrekbaar.
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5. Indien blijkt dat inkomensbestanddelen ten onrechte onder de werking van dit beleid zijn gebracht, wordt de desbetreffende dividenduitkering door de Inspecteur der Belastingen in het belastbaar inkomen over het belastingjaar 2020 van de desbetreffende belastingplichtige begrepen en
belast naar het voor die belastingplichtige geldende tarief op de voet van artikel 24, eerste lid, van
de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51).
Inwerkingtreding
Dit beleid treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Oranjestad, 18 december 2019

De minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
mw. mr. X.J. Ruiz-Maduro
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AANKONDIGING TARIEFVERLAGING VOOR AFKOOPSOMMEN PENSIOEN
DE MINISTER VAN FINANCIEN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR heeft het volgende besloten:
Inleiding
Directeur-grootaandeelhouders hebben thans de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te
bouwen. Dit komt er kort gezegd op neer dat zij bij hun eigen vennootschap een pensioen kunnen
opbouwen. Dit pensioen is dus niet afgezonderd bij een (externe) verzekeraar. Werknemers hebben een dergelijke mogelijkheid niet, hetgeen tot verschillen leidt die niet onder alle omstandigheden gerechtvaardigd zijn. Daarnaast is bij een juiste toepassing van de relevante fiscale regelgeving ter zake van het pensioen in eigen beheer de uitvoering en handhaving in de praktijk uitermate ingewikkeld.
De regering zal deswege op korte termijn een wetsontwerp indienen welke voorziet in de afschaffing van de mogelijkheid van (verdere) opbouw van pensioen in eigen beheer. Dit zal samengaan
met de mogelijkheid van een afkoop van het opgebouwde pensioen in de eerste helft van 2020 tegen een verlaagd tarief van 10%. In de tweede helft van 2020 zal nog een afkoop kunnen plaatsvinden tegen het huidige tarief van 25%. Vanaf 2021 zullen afkoopsommen daarentegen tegen het
progressieve tarief worden belast, waardoor de belastingdruk dan in de meeste afkoopgevallen een
stuk hoger zal uitvallen.
Ik keur, begunstigend en vooruitlopend op de codificering hiervan in de wetgeving, goed dat afkoopsommen ter zake van pensioenen, in afwijking van het bepaalde in artikel 14 in samenhang
met artikel 24, vijfde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991, GT 51), worden
belast naar een percentage van tien procent voor zover deze afkoopsommen worden genoten tussen
1 januari 2020 en 30 juni 2020. Dit geldt zowel voor de afkoop van opgebouwde dan wel reeds ingegane pensioenen, ongeacht of deze zijn ondergebracht bij een directiepensioenlichaam als bedoeld in artikel 15a van de Landsverordening inkomstenbelasting dan wel een professionele verzekeraar, tenzij een landsverordening of een contractuele bepaling een dergelijke afkoop verbiedt.
Voorwaarden
•

De afkoopsom dient in de eerste helft van 2020 te worden genoten in de zin van artikel 16b,
eerste lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting en artikel 10, tweede lid, van de
Landsverordening loonbelasting (AB 1991 GT 63).

•

De afkoopsom dient in de aangifte loonbelasting en sociale premies van de werkgever of de
pensioenverzekeraar in de maand van afkoop te worden opgenomen en de daarover verschuldigde loon- en inkomstenbelasting, alsmede sociale premies, dienen binnen de wettelijke
termijn te worden ingehouden en afgedragen.
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•

Het pensioenvermogen dient op het moment van afkoop berekend te zijn op basis van fiscaal
aanvaardbare grondslagen. Daarbij blijven buiten beschouwing:
a. loonstijgingen voor zover die niet blijken uit de laatst vóór de publicatie van deze aankondiging ingediende aangifte loonbelasting en sociale premies, zonder daarbij rekening te houden met evt. correcties op de aangifte ná die publicatie;
b. inkoop van oude dienstjaren (d.w.z. dienstjaren ter zake waarvan aanvankelijk geen
pensioenopbouw heeft plaatsgevonden) voor zover deze inkoop niet blijkt uit de laatst
vóór de publicatie van deze aankondiging ingediende aangifte winstbelasting, zonder
daarbij rekening te houden met evt. correcties op de aangifte ná die publicatie;
c. opbouw van pensioen over het jaar 2020 of een gedeelte van het jaar 2020.

•

Indien er sprake is van een afkoop van pensioen bij een directiepensioenlichaam als bedoeld
in artikel 15a van de Landsverordening inkomstenbelasting, leidt de afkoop niet tot een vrijval van de pensioenverplichting.

•

Indien er sprake is van een afkoop van pensioen, verzekerd door een directiepensioenlichaam
als bedoeld in artikel 15a van de Landsverordening inkomstenbelasting, mag bij verdere pensioenopbouw (tot de beoogde afschaffing), geen rekening meer worden gehouden met de afgekochte dienstjaren, terwijl ook toepassing van artikel 8, leden 2 en 3, van de Landsverordening algemeen pensioen (AB 2011 no. 85) ten aanzien van die jaren uitdrukkelijk wordt
uitgesloten.

•

De werknemer dan wel de werkgever dan wel de pensioenverzekeraar dient een verzoek in
bij de Inspecteur der Belastingen om toepassing van het bijzonder tarief in de loonbelastingsfeer. De afkoopwaarde dient bij het verzoek te worden gevoegd.

Inwerkingtreding
Dit beleid treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Oranjestad, 18 december 2019
De minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
mw. mr. X.J. Ruiz-Maduro
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 30 september 2019

(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

295.896
1.580.188
16.823
517
5.139
10.189

Bankbiljetten in omloop
227.029
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
19.815
- Banken
1.327.957
- Overige
1.290
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
1.660
Gelden in consignatie
1.813
Diverse rekeningen
6.085
Herwaardering goud en deviezen
209.469
Algemene reserve en onverdeelde winst 103.634
Kapitaal
10.000

__________
1.908.752
=========

Beleningsrente: 1%

__________
1.908.752
=========

J.R. SEMELEER
PRESIDENT
CENTRALE BANK VAN ARUBA

1) Goud wordt per kwartaal gewaardeerd tegen de geldende marktwaarde. De herwaardering vindt plaats in maart,
juni, september en december van elk jaar.
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LANDSBESLUIT
VAN 27 NOVEMBER 2019 No. 14
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

Overwegende:
dat ingevolge de Centrale Bankverordening er een Raad van Commissarissen van de Centrale
Bank van Aruba bestaat;
dat de commissarissen bij landsbesluit worden benoemd voor een periode van vijf jaren;
dat mevrouw drs. Yvonne H.M. Escalona RA bij Landsbesluit van 10 december 2014 No.1,
DWJZ/No.852/14, met ingang van 1 december 2014 als commissaris is benoemd van de
Raad van Commissarissen voor een periode van vijf jaren;
dat de benoemingstermijn van mevrouw drs. Yvonne H.M. Escalona RA per 1 december
2019 zal verlopen;
dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer A.J. Swaen, bij brief van 13 september 2019, mevrouw drs. Yvonne H.M. Escalona RA heeft voorgedragen om wederom te
worden benoemd als commissaris van de Raad van Commissarissen;
dat, gelet op het vorenstaande, het wenselijk is om mevrouw drs. Yvonne H.M. Escalona RA
weder te benoemen als commissaris van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank
van Aruba;
Gelet op:
artikel 23, vierde lid, van de Centrale Bankverordening (AB 1991 GT 32);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 december 2019 mevrouw drs. Yvonne H.M. Escalona RA te benoemen als
commissaris van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Aruba voor een periode van vijf (5) jaren;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 27 november 2019
J.A. Boekhoudt

De minister van Financiën,
Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Ruiz-Maduro
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LANDSBESLUIT
VAN 2 DECEMBER 2019 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA

Op voordracht van de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector, de Minister van
Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie en de Minister van
Justitie, Veiligheid en Integratie

Gelezen:
de ministerraadbeslissing van 15 november 2019 (BE-80/19);

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 en weer
tussen Aruba en Venezuela van personen van de Nederlandse en Venezolaanse nationaliteit,
die terugkeren naar Aruba respectievelijk Venezuela;
dat de periode van de tijdelijke beperking van de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela bij
Landsbesluit van 9 september 2019 No.10 (DWJZ/No.758/19) is verlengd met drie maanden;
dat dit landsbesluit op 10 december 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 9 september 2019 No.10 (DWJZ/No.758/19) te verlengen met drie maanden;
Gelet op:
artikel 4 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58);
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HEEFT BESLOTEN:
I.

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

II.

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

III. dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 2 december 2019
J.A. Boekhoudt

De minister van Transport,
Communicatie en Primaire Sector, a.i.
D.P. Oduber

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

De minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie,
A.C.G. Bikker
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van
de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
-

-

-

dat artikel 5 van de landsverordening Ontplofbare Stoffen (AB 1990 no. GT 51) bepaalt dat
het verboden is zonder vergunning van de minister van Justitie op of aan de openbare weg
vuurwerk af te steken of daarmede te werpen, buskruit of andere ontplofbare stoffen aan te
steken of op andere wijze te doen ontploffen;
dat het tweede lid van artikel 5 van voornoemde landsverordening bepaalt dat de minister van
Justitie tijdvakken kan aanwijzen, gedurende welke een vergunning tot het afsteken van
vuur- werk niet is vereist. Voorts bepaalt het tweede lid dat van die aanwijzing openbare bekendmaking wordt gedaan;
dat artikel 60 van het landsbesluit ontplofbare stoffen (AB 1999 no. GT 11) bepaalt dat een
vergunning voor de verkoop van vuurwerk slechts wordt verleend gedurende door de minister van Justitie aan te wijzen tijdvakken. Voorts bepaalt dit artikel dat van die aanwijzing
openbare bekendmaking wordt gedaan.

Gelezen:
-

De bepalingen van de Landsverordening Ontplofbare Stoffen (AB 1990 no. GT 51) en het
landsbesluit ontplofbare stoffen (AB 1999 no GT 11);
De brief van de Commandant van de Dienst Brandweer Aruba, d.d. 22 november 2019, Brief
nr. 124/2019, ons kenmerk BMJUS-D/19-917;
HEEFT BESLOTEN:

-

-

Aan te wijzen dat tussen 27 december 2019 tot en met 31 december 2019, telkens tussen
zonsopgang en 21.00 uur vergunning voor de verkoop van vuurwerk wordt verleend;
Aan te wijzen dat tussen 27 december 2019 vanaf zonsopgang tot en met 1 januari 2020 om
13.00 uur geen vergunning is vereist voor het afsteken van vuurwerk op of aan de openbare
weg;
Van deze aanwijzingen wordt openbare bekendmaking gedaan in de Landscourant en een of
meerdere dagbladen en/of digitale media publicaties.
Oranjestad, 3 december 2019

De Minister van Justitie, Veiligheid en
Integratie,
A.C.G. Bikker
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 11 DECEMBER 2019
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

:
:
:

177,4
152,6
145,0

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

:
:
:

203,7
175,6
163,5

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 11 december 2019 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en met 11 december 2019.
X.J. Ruiz-Maduro
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