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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 30 september 2019 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
echtscheiding uitgesproken tussen:
YUDIS TERESA VILLARREAL RODRIGUEZ en
JESUALDO ALFONSO ZULETA RAMIREZ, beiden wonende in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos
OPROEPING

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

LEER, Giorino Gisberto, zonder bekende
woon- of verblijfplaats,

om op dinsdag 21 april 2020 om 8:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen om van in leven zijn
doen blijk te geven conform art. 1:413 BWA
in verband met een door GEERMAN, Lourdes Catharina e.a. ingediend verzoek
AUA201903178 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

EDITIE NO. 7

Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

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

OPROEPING

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

MADURO, Sixto, zonder bekende woonof verblijfplaats,

om op dinsdag 21 april 2020 om 8:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen om van in leven zijn
doen blijk te geven conform art. 1:413 BWA
in verband met een door MADURO, Maria
Susan ingediend verzoek AUA201902659 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
LIQUIDATIE

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

om op dinsdag 9 juni 2020 om 8:45 uur voor
de rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, voor de mondelinge behandeling
in verband met een door KELLY, Asuncion
Maria ingediend onder bewindstellingenverzoek AUA202000695 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

AMR ARUBA HOLDINGS N.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar van de bovengenoemde vennootschap, deelt hierbij mede dat de vennootschap geen activa c.q. baten en geen passiva
c.q. schulden heeft en dat er geen uitkeringen
zullen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Mr. C. Timmer
L.G. Smith Boulevard 101
Aruba

BEKENDMAKING
Ingevolge artikel 8 lid 1 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB
2003 nr. 60) (Ltg) maakt de Centrale Bank
van Aruba (CBA) hierbij bekend dat zij bij
beschikking d.d. 30 januari 2020 de inschrijving van Global Exchange Aruba N.V. ex artikel 3 lid 2 van de Ltg op diens verzoek in
het register van geldtransactiebedrijven, bedoeld in artikel 3 lid 1, van de Ltg heeft doorgehaald.

LIQUIDATIE
L.A. AMERICAN ENTERPRISES A.V.V.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten
kantore van het handelsregister als ten kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba

Oranjestad, 13 maart 2020

LIQUIDATIE
MATOFRAMA A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar maakt bekend dat de vereffening van MATOFRAMA A.V.V. is voltooid
en dat de rekening en verantwoording is gedeponeerd bij het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
F.J. Krenn
Schoolstraat 6 Bus 1
Schilde, België

-

MUÑOZ BARRERA, Ivan Arnulfo, zonder bekende woon- of verblijfplaats,

LIQUIDATIE
J.B. THIJZEN & SONS DEVELOPMENT
COMPANY N.V.
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 3 maart 2020 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 3 maart 2020.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkering worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Juan Rudolfo Thijzen
Ponton 69-B
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LIQUIDATIE
CITIBANK ARUBA N.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders van Citibank Aruba N.V. d.d.
12 maart 2020 is besloten om Citibank Aruba
N.V. te ontbinden en te vereffenen;
aan te stellen als liquidateur, met inachtneming van de daartoe strekkende bepalingen in
de statuten van Citibank Aruba N.V.: de heer
Mr. Anthony A. Ruiz, kantoorhoudende aan
de J.G. Emanstraat 61-63, tevens als bewaarder van de boeken en bescheiden van Citibank Aruba N.V.
Het plan van uitkering inhoudende de grondslagen van de verdeling als mede de rekening
en verantwoording is op 19 maart 2020 gedeponeerd ter inzage ten kantore van het Handelsregister neergelegd.
De liquidateur,
Anthony a. Ruiz
Croes Wever Ruiz
J.G. Emanstraat 61-63
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
BLACK FLY CHEMICALS A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
19 maart 2020 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,
Orangefield (Aruba) N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
P.A.C.C.A. PSYCHIATRIC & ADDICTION
CARE CENTRE & CONSULTANCY
ARUBA N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 30 november 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Jerehm Montovani Lionel Campbell
Sabana Basora Noord 35
LIQUIDATIE
IXORA WORLDWIDE A.V.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam Ixora Worldwide A.V.V. is op 13
maart 2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 9 maart 2020 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: YOLANDA
MARLENE SANCHEZ RODRIGUEZ; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 6 juli 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 op Aruba, te verschijnen teneinde op het door Edgar
Gregory Romain 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 de ondergetekende deurwaarder van 13 maart 2020, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap Nagico Aruba N.V.; gevestigd en kantoorhoudende in Aruba, aan:
de heer ALAEDDIN KAWAYE, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats;
BETEKEND:
het op de 11 maart 2020, uit krachte van de
daarbij conservatoir beslaglegging van welk
hierna nader 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, Bernard R. Roos, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, van 16 maart 2020 waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur
van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is ten
verzoeke van de naamoze vennootschap
Oduber’s Golden Palace N.V., gevestigd en
kantoorhoudende in Aruba,
AANGEZEGD:
Sub 2 ROGER RICARDO RIOS MORENO,
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders, dat op donderdag, 18 juni
2020 des voormiddags om 11:00 uur, in het
openbaar zal worden verkocht het in opgemeld exploot vermeld onroerend goed, 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, Bernard R. Roos, deurwaarder 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 17
maart 2020, waarvan afschrift is gelaten aan
de directeur van de DWJZ in Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: JUAN CARLOS HERNANDIS, thans
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 2 maart
2020, ten verzoeke van: Ruidan MEI; wonende in Aruba, waarbij: de echtscheiding tussen
partijen op 26 september 2007 in 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 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 maart 2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur
van het DWJZ in Aruba, die het originele
voor GEZIEN heeft getekend, is de stichting
HOME BUILDING FOUNDATION, laatst
bekend adres Caya G.F. (Betico) Croes nr. 85
te Oranjestad in Aruba, thans zonder bekend
adres in Aruba of elders,
IN KORT GEDING OPGEROEPEN:
om op vrijdag, 20 maart 2020 des voormiddag om 10.30 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba in het

JAARGANG 2020 EDITIE NO. 7

LANDSCOURANT VAN ARUBA
27 maart 2020
Pagina 5
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Gerechtsgebouw aan de John G. Emanstraat
nr. 51 te Oranjestad in Aruba te verschijnen,
teneinde op het door JOHN CHRISTOPHER
CROEZE, wonende 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 exploten 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 13 maart 2020, waarvan afschriften zijn gelaten aan de Directeur
van de DWJZ in Aruba, die de originele voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
JEAN MAURICE DE CUBA, kantoorhoudende in Aruba
AAN: David Daniël Nicolaas VRIJLING,
met als wettelijke vertegenwoordiger DANIELLA VRIJLING, wonende te Gouda,
Nederland, doch zonder nadere huis en/of bekende woon- of verblijfplaats
BETEKEND:
door mij, op 12 maart 2020, gelegd conservatoir derden beslagen ten laste van de gezamenlijke erfgenamen NAGTEGAAL;
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 de ondergetekende deurwaarder van 4 maart 2020, waarvan een afschrift
is achtergelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MACK’S TOTAL FINANCE VBA
h.o.d.n. TOTAL FINANCE, gevestigd en
kantoorhoudende in Aruba, aan OLGA
PASQUALITA ARENDS, zonder bekende
woon- of verblijfplaats
BETEKEND:
een grosse van 12 april 2017, door de E.A.
Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba, met bevel om binnen TWEE (2)
dagen aan de inhoud te betalen en te voldoen;
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING
Op 13 maart 2020 heb ik, Roberto Cortes,
belastingdeurwaarder van Aruba, kantoorhoudende aldaar aan de Camacuri no. 2, vijftig
(50) dwangschriften betekend aan - dhr.
Sergio Thielman -, voorheen wonende in
Aruba, thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last
van de daarin genoemde Ontvanger der Belastingen die tot het einde van de executie woonplaats kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri no. 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN
het bedrag dat thans invorderbaar is met de
kosten van betekening en de verschuldigde
rente te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal worden overgegaan tot
inbeslagneming en verkoop van zijn roerende
en/of onroerende zaken of door middel van
beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot
verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
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Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend is,
heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de
Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Schotlandstraat 53.
De belastingdeurwaarder,
R. Cortes

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

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

PANADERIA & PASTELERIA ESPIGA DI
ORO N.V. gewijzigd bij akte van 12 maart
2020; verklaring van geen bezwaar van 26
februari 2020, nr. 13972/NV

Oprichtingen

FAST COLLECTION & DELIVERY
SERVICES N.V. gewijzigd bij akte van 11
maart 2020; verklaring van geen bezwaar van
6 maart 2020, nr. 13978/NV
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema

De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid bij akten ten overstaan van
haar verleden, zijn opgericht:

De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende vennootschappen,
bij akte ten overstaan van haar verleden, zijn
gewijzigd:

PURUNCHI CAR RENTAL VBA, gevestigd
in Aruba, bij akte van 14 februari 2020; verklaring van geen bezwaar van 11 februari
2020, nr. 2794/VBA
CARIBANO ESTATES VBA, gevestigd in
Aruba, bij akte van 13 maart 2020; verklaring
van geen bezwaar van 12 februari 2020, nr.
2798/VBA
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
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LANDSBESLUIT
VAN 9 MAART 2020 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en
Energie
na overleg met de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie
Overwegende:
dat de Raad van Advies uit vijf leden bestaat;
dat de leden van de Raad van Advies bij landsbesluit worden benoemd voor een periode
van zeven jaren;
dat de heer mr. David G. Kock bij Landsbesluit van 2 augustus 2012 No. 3
(DWJZ/No.607/12), met ingang van 6 juli 2012 als lid van de Raad van Advies is benoemd
voor een periode van zeven jaren;
dat de benoemingstermijn van de heer mr. David G. Kock per 6 juli 2019 is verlopen;
dat de Raad van Advies, bij brief van 23 januari 2019, de heer mr. David G. Kock heeft
voorgedragen om wederom te worden benoemd als lid van de Raad van Advies;
dat de ministerraad bij beslissing van 28 januari 2020 (BE-07/20) heeft ingestemd met de
herbenoeming van de heer mr. David G. Kock als lid van de Raad van Advies;
dat gelet op het vorenstaande, het wenselijk is om de heer mr. David G. Kock, wederom te
benoemen als lid van de Raad van Advies;
Gelet op:
Artikel 3 van de Landsverordening Raad van Advies (AB 1992 no. GT 3);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 maart 2020 de heer mr. David G. Kock wederom te benoemen als lid van
de Raad van Advies voor een periode van zeven (7) jaren;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 maart 2020
J.A. Boekhoudt

De minister van Algemene Zaken,
Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie,
E.C. Wever-Croes
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LANDSBESLUIT
VAN 13 MAART 2020 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA WND.
op voordracht van de minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg,
Innovatie en Energie
in overeenstemming met de minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport en
de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie
Overwegende:
-

-

-

-

-

dat er een acute dreiging is van een epidemie van een infectieziekte van een nieuw sub-type
human influenzavirus, genaamd COVID 19/SARS-CoV-2;
dat door de dreiging van het COVID 19/SARS-CoV-2 er sprake is van een gebeurtenis die
tot een zodanig ernstige verstoring van de algemene veiligheid leidt, dat het leven en de gezondheid van vele burgers in ernstige mate bedreigd wordt, dan wel dat er in ieder geval
sprake is van het bestaan van ernstige vrees daarvoor, en dat een gecoördineerde inzet van
diensten en organisaties op verschillende vakgebieden vereist is;
dat het noodzakelijk is om deze ramp althans dreiging daarvan zo doelmatig mogelijk aan te
pakken en daartoe maatregelen te treffen welke gericht zijn op het voorkoming van infectie
en de preventie van de verspreiding van het virus;
dat echter, naast de bescherming van de volksgezondheid, ook rekening moet worden gehouden met mogelijke economische gevolgen voor Aruba van een dergelijk ramp;
dat Aruba momenteel niet beschikt over een rampenplan als bedoeld in artikel 4, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51), noch over een rampenbestrijdingsplan dat
specifiek toegesneden is op een ramp als de onderhavige;
dat gezien de internationale ontwikkelingen rondom dit virus, de gevolgen voor de volksgezondheid en de mogelijke economische impact daarvan, is het noodzakelijk dat het ten behoeve van een onmiddellijke bestrijding van deze ramp noodzakelijk is om de in de artikelen
11 tot en met 18 van de Calamiteitenverordening genoemde buitengewone bevoegdheden uit
te kunnen oefenen;
dat het mitsdien wenselijk is om de aanwezigheid van de ramp als bovenomschreven vast te
stellen;

Gelet op:
artikel 10, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51);
HEFT BESLOTEN:
I.

dat door de acute dreiging van een epidemie van een infectieziekte van een nieuw sub-type
human influenzavirus COVID 19/SARS-CoV-2 en de verwachte gevolgen voor de volksgezondheid en voor de economische activiteiten van ons Land dat primair gericht is op het toerisme, sprake is van aanwezigheid van een ramp in de zin van artikel 1 van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51), waardoor het noodzakelijk is om de in artikelen 11 tot en met
18 van die landsverordening genoemde buitengewone bevoegdheden uit te kunnen oefenen.
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II.

dat de toepassing van de in artikel 4, derde lid, van de Calamiteitenverordening vermelde
punten geschiedt overeenkomstig het Crisisbeheersingsplan Aruba, zoals vastgesteld bij beslissing van de ministerraad van 31 juli 2018 (BE-51/18), zoals nadien bijgewerkt.
III. dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 13 maart 2020
Y.V. Lacle-Dirksz

De minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie
E.C. Wever-Croes
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN 25 MAART 2020
van de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie;

Overwegende:
dat het voor de goede orde noodzakelijk is een begunstigend beleid vast te stellen, gelet op de, gerekend 16 maart 2020 door bijzondere omstandigheden als omschreven in o.a. AB 2020 no. 34
ontstane verhindering, om een verlopen rijbewijs op grond artikel 9, eerste lid, Landsbesluit rij- en
keuringsbewijzen (AB 1999 no. 61) normaliter te kunnen vernieuwen;
Gelet op:
de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18), alsmede het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (AB 1999 no. 61);
HEEFT BESLOTEN:
In verband met bovengenoemde bijzondere omstandigheden zal het navolgend begunstigend beleid gelden:
1. een Arubaans rijbewijs welk door de rechtmatige bezitter op grond van artikel 9, eerste lid,
van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen, normaliter1 kan worden vernieuwd, zal in
Aruba tot en met 31 juli 2020 als geldig rijbewijs bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de
Landsverordening wegverkeer worden beschouwd, voor het besturen van motorvoertuigen
van de in het betreffend rijbewijs aangegeven categorie of categorieën2;
2. het in het eerste lid vervat beleid kan desnoods, met inachtneming van een periode van vooraankondiging c.q. overgang, worden verlengd of eerder ingetrokken.
Oranjestad, 25 maart 2020

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

1

2

Hiermee wordt bedoeld dat het betreffend Arubaans rijbewijs zijn geldigheid niet langer dan een jaar en niet anders dan door
het verstrijken van de geldigheidsduur heeft verloren. Voorts dat de betreffende rechtmatige bezitter daarvan over een lichamelijke en geestelijke gesteldheid beschikt, ten aanzien waarvan kan worden verondersteld dat hij of zij in aanmerking komt
voor een geneeskundige verklaring als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, en artikel 4 van het Landsbesluit rij- en
keuringsbewijzen.
Het voorgaande houdt in dat een rijbewijs met een geldigheidsduur tot aan enig datum tussen 16 maart 2019 en 30 juli 2020,
bij wege van begunstigend beleid als geldig rijbewijs zal worden beschouwd tot en met 31 juli 2020.
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AANWIJZING
Van 20 maart 2020 No. 95 van de President van de Centrale Bank van Aruba
Overwegende:
dat het wenselijk is om mevrouw S.S.L. Toppenberg, werkzaam bij de Centrale Bank van
Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 52 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (A.B. 1998 no. 16);
artikel 25 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (A.B. 2000 no. 82);
artikel 12 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (A.B. 2003 no. 60);
artikel 28 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (A.B. 2009 no 13);
artikel 20 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);
artikel 93 van de Landsverordening toezicht effectenverkeer (A.B. 2016 no. 53);
artikel 7 van de Landsverordening koersmargevergoeding Centrale Bank van Aruba
(A.B. 2014 no. 57).
HEEFT BESLOTEN:
I. met ingang van heden, mevrouw S.S.L. Toppenberg, in haar hoedanigheid van werknemer
bij de Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening toezicht kredietwezen;
de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven;
de Landsverordening toezicht trustkantoren;
de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen;
de Landsverordening toezicht effectenverkeer; en
de Landsverordening koersmargevergoeding Centrale Bank van Aruba.
II. vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Jeanette R. Semeleer
President
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