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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 20 januari 2020 behorende bij AUA201903216 van het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba is de echtscheiding
uitgesproken tussen Maryleine Julia GOMEZ
en
Luis Carlos BASTIDAS ANDRADE, beiden
wonende in Aruba.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- ROMULUS, Manoucheka, zonder bekende woon- of verblijfplaats in USA
om op dinsdag 7 juli 2020 om 11:00 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 over de minderjarige
AUA202001376 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

EDITIE NO. 14

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:
-

HOEPEL, Santusia Nancy Romie, zonder
bekende woon- of verblijfplaats

om op dinsdag 22 september 2020 om 09:45
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen voor de mondelinge behandeling in verband met een door TOM,
Jennifer Inge ingediend adoptieverzoek over
de minderjarige AUA20200897 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:
-

THIEL, Lisaira Avelina, zonder bekende
woon- of verblijfplaats in Nederland
om op dinsdag 7 juli 2020 om 9:45 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 t.b.v. de minderjarigen
AUA202001269 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

RAFINI, Jean Carlos, zonder bekende
woon- of verblijfplaats en
CROES, Raymond Robertson, zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats

om op dinsdag 1 september 2020 om 10:15
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen voor de mondelinge behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend ontzetting uit ouderlijk gezagverzoek t.b.v. de
minderjarigen AUA202001298 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

PLAYA SAVANNAH A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap gehouden op 15 mei
2020 is besloten de vennootschap te ontbinden per 15 mei 2020.
De vereffenaar,
mr. drs. E. Bokkes van Triple A Attorneys
(www.triplea.law)
TRIAS-Building
Hanchi Snoa 19
Willemstad, Curaçao
LIQUIDATIE
CHRISTIEN SLAGER HOLDING &
MANAGEMENT V.B.A.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 1 januari 2020 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 1 januari 2020.
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,
Christina Slager
Rooi Afo 10-S

LIQUIDATIE
RED BLACK FOOD SERVICES N.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.
Lokaal vertegenwoordiger van de
vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
WASHLAND N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 16 maart 2020 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 16 maart 2020.
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,
Francine M.J. de Lannoy
Alto Vista 116
LIQUIDATIE
ARTSENPRAKTIJK A.H.W. VAN DER
LINDE N.V
(in liquidatie)
In een op 15 juni 2020 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap werd
besloten tot haar ontbinding en liquidatie per
dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
A.H.W. van der Linde
Seroe Blanco 60E
LIQUIDATIE
PEDIATRIC CLINIC AND RESEARCH
CENTER N.V
(in liquidatie)
In een op 15 juni 2020 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap werd
besloten tot haar ontbinding en liquidatie per
dezelfde datum.

Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
J. Rajnherc
Seroe Blanco 60E
LIQUIDATIE
INTERNISTENPRAKTIJK
E.K. FALCONI N.V
(in liquidatie)
In een op 15 juni 2020 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap werd
besloten tot haar ontbinding en liquidatie per
dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
E.K. Falconi
Seroe Blanco 60E
LIQUIDATIE
SKYLIGHT AVIATION A.V.V.
(in liquidatie)
In de op 1 juni 2020 gehouden buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders
van bovengenoemde vennootschap werd besloten de vennootschap te ontbinden per 1 juni 2020.
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
VELES AVIATION A.V.V.
(in liquidatie)
In de op 1 juni 2020 gehouden buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders
van bovengenoemde vennootschap werd besloten de vennootschap te ontbinden per 1 juni 2020.
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
EDJEE HOLDING & MANAGEMENT N.V
(in liquidatie)
In een op 10 maart 2020 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap werd
besloten tot haar ontbinding en liquidatie per
10 maart 2020.
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,
A.J. Meijer
Rooi Afo 28A
LIQUIDATIE
EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ DE
SCHELP N.V
(in liquidatie)
In een op 10 maart 2020 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap werd
besloten tot haar ontbinding en liquidatie per
10 maart 2020.
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,
A.J. Meijer
Rooi Afo 28A
LIQUIDATIE
TEXTILE INVESTMENT
CORPORATION A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
29 mei 2020 tot ontbinding van de 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,
Winland Trading Corp.
Avenida Samuel Lewis y
Calle Gerardo Ortega
Edificio Central, Quinto Piso
Panamá, Republica de Panamá
LIQUIDATIE
PERECOM A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
15 juni 2020 tot ontbinding van de 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,
Hans-Peter U. Reimer
719 West Bay Road 407
Grand Cayman KY1-1206
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LIQUIDATIE
HAROLD & MAUD’S
PENSIOENFONDS NV
(in liquidatie)
In de op 25 september 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap is besloten de bovengenoemde vennootschap te ontbinden per 1 augustus 2019
onder benoeming van mevrouw M.M. Malmberg-Brown, tot vereffenaar. Er zijn geen baten aanwezig.
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving neergelegd ten kantore van de Kamer
van Koophandel en Nijverheid Aruba alsmede de vereffenaar.
De vereffenaar,
M.M. Malmberg-Brown
Aruba
LIQUIDATIE
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
HAROLD & MAUD’S
PENSIOENFONDS NV
(in liquidatie)
In de op 25 september 2019 gehouden buitengewone bestuursvergadering van bovengenoemde stichting is besloten de bovengenoemde Stichting te ontbinden per 1 augustus
2019 onder benoeming van mevrouw M.M.
Malmberg, tot vereffenaar. Er zijn geen baten
aanwezig.
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving neergelegd ten kantore van de Kamer
van Koophandel en Nijverheid Aruba alsmede de vereffenaar.
De vereffenaar,
M.M. Malmberg-Brown
Aruba
LIQUIDATIE
PACY ASSET MANAGEMENT A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 22
juni 2020 is besloten de vennootschap te ontbinden onder benoeming van ATS Manage-

ment N.V, gevestigd te Caya Dr. J.E.M.
Arends 18-A, Oranjestad, Aruba tot vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Belgiëstraat 36, P.O. Box 1256
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
POLABE FINANCE VBA
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam is op 18 juni 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 mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 12 juni 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan
Yorledys MORALES GOMEZ met onbekende woon- of verblijfplaats in Aruba
OPGEROEPEN:
om op maandag, 21 september 2020 des
voormiddags om 09:30 uur ter terechtzitting
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba te verschijnen, teneinde op het door Monrick Anton Junior STAMPER, ingediend verzoek tot echtscheiding te worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 12 juni 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan
Yifeng WU met onbekende woon- of verblijfplaats in Aruba
OPGEROEPEN:
om op maandag, 21 september 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 Yanwei WU, ingediend verzoek tot echtscheiding
te worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 12de juni
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Enfry Alexander COENRAAD met
onbekende woon- of verblijfplaats in Aruba
OPGEROEPEN:
om op maandag, 21 september 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 Mariana Linette ROMERO, ingediend verzoek tot
echtscheiding te worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 12 juni 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan
Carolina Antonia de la Soledad PEREZ
LOPEZ met onbekende woon- of verblijfplaats in Aruba
OPGEROEPEN:
om op maandag, 5 oktober 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 Edmundo
Rodrigo WEBB, ingediend verzoek tot echtscheiding 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, 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 19 juni 2020, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
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de DWJZ in Aruba, die het originele voor
GEZIEN heeft getekend, is GLORIA
IMELDA GRANGER, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 30 september 2020 des
voormiddag 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 RBC ROYAL BANK
(ARUBA) N.V., gevestigd en kantoorhoudende in Aruba ingediend verzoek te worden
gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)
Oprichting
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akten ten overstaan van
haar verleden, is opgericht:
REFRESQUERIA RAMADA COLOMBIANA VBA, opgericht op 23 juni 2020 bij akte
voor H.M. Rodriguez-Taekema verleden.
Een ontwerp van deze akte is op 11-06-2020
verzonden aan
vgbrechtspersonen@gobierno.aw, waarna op
12-06-2020 een positieve beslissing als bedoeld in Ministeriële Beschikking van de minister van Justitie de dato vierentwintig maart
tweeduizendtwintig, onder nummer BMJUSD/20-233, werd ontvangen.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema

AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba
Oprichting
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschap, bij akte ten overstaan van haar verleden, is opgericht:
REVAN UITZENDBUREAU N.V., opgericht op 19 juni 2020bij akte voor H.M.
Rodriguez-Taekema verleden.
Een ontwerp van deze akte is op negen juni
tweeduizend
twintig
verzonden
aan
vgbrechtspersonen@gobierno.aw, waarna op
negen juni tweeduizend twintig een positieve
beslissing als bedoeld in Ministeriële Beschikking van de minister van Justitie de dato
vierentwintig maart tweeduizendtwintig, onder nummer BMJUS-D/20-233, werd ontvangen.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
UITGEGEVEN NUMMERS VAN HET
AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
Door de minister van Justitie, Veiligheid en
Integratie zijn in de jaargang 2020 de volgende nummers van het Afkondigingsblad van
Aruba uitgegeven:
No. 26

MINISTERIËLE REGELING van
12 februari 2020 ter uitvoering van
artikel 14, tweede lid, van de
Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no.
18)

No. 27

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 februari 2020 tot wijziging van het
Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken (AB 2006 no. 14)
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No. 28

RIJKSWET van 18 december
2019 tot wijziging van enkele
rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met
gewijzigde regelgeving en enige
andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid
2019)

No. 29

MINISTERIËLE REGELING van
28 februari 2020 tot wijziging van
de ministeriële regeling van 30 december 1986 (AB 1986 no. 45) ter
uitvoering van artikel 32 van de
Landsverordening op de justitiële
documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (AB 1989
no. GT 83)

No. 30

No. 31

No. 32

REGELING van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 3 maart
2020, nr. Min-BuZa.2020.498916, tot wijziging van de Regeling
vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet met betrekking tot de visumplicht van Venezolaanse onderdanen voor de toegang tot Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de
openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba
MINISTERIËLE REGELING van
14 maart 2020 ter uitvoering van
artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Regeling inreisverbod ter bestrijding coronavirus)
MINISTERIËLE REGELING van
16 maart 2020 ter uitvoering van
artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Regeling inreisverbod ter bestrijding coronavirus II)

No. 33

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 13 maart
2020 tot wijziging van diverse
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, in verband met de
invoering van de Landsverordening infectieziekten en tot het aanbrengen van verbeteringen (Aanpassingsbesluit landsverordening
infectieziekten)

No. 34

MINISTERIËLE REGELING van
17 maart 2020 ter uitvoering van
artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Regeling winkel- en lokaliteitensluiting ter bestrijding coronavirus I)

No. 35

MINISTERIËLE REGELING van
18 maart 2020 ter uitvoering van
artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Regeling winkel- en lokaliteitensluiting ter bestrijding coronavirus II)

No. 36

MINISTERIËLE REGELING van
19 maart 2020 ter uitvoering van
artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Regeling inreisverbod ter bestrijding coronavirus III)

No. 37

Niet uitgegeven

No. 38

MINISTERIËLE REGELING van
20 maart 2020 ter uitvoering van
artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID19 I)
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No. 39

MINISTERIËLE REGELING van
23 maart 2020 ter uitvoering van
artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID19 II)

No. 46

MINISTERIËLE REGELING van
31 maart 2020 ter uitvoering van
artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 V)

No. 40

LANDSVERORDENING van 25
maart 2020 tot vaststelling van de
begrotingen van de ministeries van
het Land voor het dienstjaar 2020
en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries
2018 (AB 2013 no. 94)

No. 47

MINISTERIËLE REGELING van
3 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 VI)

No. 48
No. 41

MINISTERIËLE REGELING van
25 maart 2020 tot wijziging van
diverse ministeriële regelingen in
verband met de invoering van de
Landsverordening infectieziekten
(AB 2019 no. 27) (Aanpassingsregeling landsverordening infectieziekten)

MINISTERIËLE REGELING van
6 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 VII)

No. 49

MINISTERIËLE REGELING van
26 maart 2020 ter uitvoering van
artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID19 III)

RIJKSWET van 6 maart 2020 tot
wijziging van de Paspoortwet in
verband met de invoering van
elektronische identificatie met een
publiek identificatiemiddel en het
uitbreiden van het basisregister
reisdocumenten

No. 50

MINISTERIËLE REGELING van
28 maart 2020 ter uitvoering van
artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID19 IV)

MINISTERIËLE REGELING van
9 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 VIII)

No. 51

MINISTERIËLE REGELING van
9 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 IX)

No. 42

No. 43

No. 44

LANDSBESLUIT van 27 maart
2020 no. 3, houdende uitgifte van
schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 100.000.000,-

No. 45

LANDSBESLUIT van 27 maart
2020 no. 4, houdende uitgifte van
schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 95.000.000,JAARGANG 2020 EDITIE NO. 14
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No. 52

No. 53

No. 54

No. 55

MINISTERIËLE REGELING van
15 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 X)
LANDSVERORDENING van 15
april 2020 houdende machtiging
van de ministers van Algemene
Zaken, Integriteit, Overheidszorg,
Innovatie en Energie, van Financien, Economische Zaken en Cultuur
en van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu tot het
aangaan namens het Land van een
vaststellingsovereenkomst
met
CITGO Aruba Holding LLC,
CITGO Aruba Refining N.V.,
CITGO Aruba Terminal N.V.,
CITGO Aruba Supply N.V.,
CITGO Aruba Marine Operations
N.V., PDV Holding Inc. en Refineria di Aruba N.V. in verband
met de beëindiging van de werkzaamheden van CITGO Aruba
Holding LLC, CITGO Aruba Refining N.V. CITGO Aruba Terminal N.V., CITGO Aruba Supply
N.V., CITGO Aruba Marine Operations N.V., in Aruba
LANDSVERORDENING van 15
april 2020 tot vaststelling van de
begroting van de Raad van Advies
voor het dienstjaar 2020
MINISTERIËLE REGELING van
17 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 XI)

No. 56

BESLUIT van 27 maart 2020 no.
2020000663, houdende wijziging
van het reglement van orde voor
de ministerraad

No. 57

LANDSBESLUIT van 2 april
2020 no. 1, ter uitvoering van de
artikelen 2 en 3 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987
no. 3) en artikel 38s van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

No. 58

MINISTERIËLE REGELING van
21 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 XII)

No. 59

REGELING van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 23 maart
2020, nr. Min-BuZa.2020.508017, tot wijziging van de Regeling
van de Minister van Buitenlandse
Zaken van 3 maart 2020, nr. MinBuZa.2020.4989-16, tot wijziging
van de Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet met betrekking tot de visumplicht van
Venezolaanse onderdanen voor de
toegang tot Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba

No. 60

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 22 april
2020 ter uitvoering van artikel 4
van Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102)
(Landsbesluit verbod in- en uitvoer
goud Venezuela)
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No. 61

No. 62

No. 63

No. 64

No. 65

No. 66

No. 67

MINISTERIËLE REGELING van
24 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 XIII)

No. 68

LANDSVERORDENING van 7
mei 2020 tot vaststelling van de
begroting van de Dienst Openbare
Werken voor het dienstjaar 2020

No. 69

MINISTERIËLE REGELING van
27 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 XIV)

MINISTERIËLE REGELING van
8 mei 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 XVIII)

No. 70

MINISTERIËLE REGELING van
30 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 XV)

MINISTERIËLE REGELING van
12 mei 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 XIX)

No. 71

LANDSVERORDENING van 4
mei 2020 tot vaststelling van de
begroting van de Staten van Aruba
voor het dienstjaar 2020

No. 72

LANDSVERORDENING van 30
april 2020 tot vaststelling van de
begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2020

LANDSVERORDENING van 12
mei 2020 tot vaststelling van de
begroting van het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan Aruba voor de dienstjaren 2020 en
2021

No. 73

MINISTERIËLE REGELING van
6 mei 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 XVII)

MINISTERIËLE REGELING van
15 mei 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 XX)

No. 74

MINISTERIËLE REGELING van
17 mei 2020 ter uitvoering van de
artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989
no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 XXI)

MINISTERIËLE REGELING van
30 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no.
51) (Algemene regeling bestrijding
COVID-19 XVI)

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 5 mei
2020 ter uitvoering van artikel 10
van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) (nieuwe
aanwijzing domeingronden als natuurreservaat)
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No. 75

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 14 mei
2020 tot wijziging van het Landsbesluit regeling deviezenprovisievrijstelling (AB 1995 no. 68) (uitbreiding vrijstellingsgronden)
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AANWIJZING
Van 16 juni 2020 No. 96 van de President van de Centrale Bank van Aruba

Overwegende:
dat het wenselijk is om de heer R.Z. Kock, 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);
HEEFT BESLOTEN:
I. met ingang van heden, de heer R.Z. Kock, in zijn 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.
II. vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Jeanette R. Semeleer
President
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LANDSBESLUIT
VAN 20 MEI 2020 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat het vanwege het urgente belang bij de beheersing en voorkoming van verdere
verspreiding van infectieziekten in Aruba wenselijk is de geüniformeerde ambtenaren van
het Korps Politie Aruba aan te wijzen als ambtenaren die belast zullen worden met het
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
Gelet op:
Artikel 8.1, eerste lid, van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de geüniformeerde ambtenaren van het Korps Politie Aruba, aan te
wijzen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening infectieziekten;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 20 mei 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 26 MEI 2020 No. 6
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling
Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Universiteit van Aruba buitengewone hoogleraren, op
voordracht van het College van Curatoren, bij landsbesluit worden benoemd;
dat het College van Curatoren op basis van de beleidsvoornemens opgenomen in het Strategisch Plan 2015-2020, onder strategie 1 actie 4, de internationale aansluiting op het gebied
van wetenschappelijk onderzoek nastreeft middels het benoemen van hoogleraren bij de
Universiteit van Aruba die tevens een leerstoel bij een zuster universiteit vervullen;
dat dit beleid zich op de instelling van relevante leerstoelen bij alle faculteiten van de Universiteit van Aruba richt;
dat dit beleid tevens de aanstelling van hoogleraren als leerstoelhouders op basis van een
leeropdracht inhoudt;
dat het thans noodzakelijk is om een nieuwe hoogleraar bij de Faculty of Arts and Science,
in het bijzonder bij de opleiding Organization, Governance and Management (OGM), aan te
stellen als leerstoelhouder van de leerstoel Governance and Public Services;
dat de hoogleraar enerzijds inhoudelijk sturing zal geven aan onderwijs, onderzoek, publicatie en maatschappelijke dienstverlening van de Universiteit van Aruba op het gebied van
Organization, Governance and Management en anderzijds werkzaamheden ten behoeve van
de Universiteit van Aruba zal verrichten die voorbehouden zijn aan hoogleraren zoals
werkzaamheden in het kader van het ius promovendi;
dat de leerstoelhouder de volgende taken heeft:
- het verzorgen van facultair onderwijs op bachelor, master en post graduate niveau, welk
zal geschieden in samenspraak met het wetenschappelijk personeel van de Faculty of
Arts and Science van de Universiteit van Aruba;
- de ondersteuning van de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s en onderwijsmateriaal, in het bijzonder op het gebied van Organization, Governance and Management;
- het ontwerpen, leiden en ondersteunen van onderzoek, in het bijzonder op het gebied
van Organization, Governance and Management;
- het stimuleren van publicaties, in het bijzonder op het gebied van Organization, Governance and Management;
-

het stimuleren en leiden van activiteiten van maatschappelijke dienstverlening, in het
bijzonder op het gebied van Organization, Governance and Management;
het uitdragen van de naam van de Universiteit van Aruba in Nederland en in andere landen;
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-

het jaarlijks informeren van de Universiteit van Aruba over de wijze waarop hij de aan
de leerstoel verbonden taken vervult;
het uitspreken van een academische oratie op een nader na de aanvaarding van het hoogleraarschap aan te duiden datum;

dat het College van Curatoren bij brief van 28 november 2019, prof. dr. Mirko Noordegraaf, geboren op 21 oktober 1969 te Rotterdam, Nederland, hoogleraar Publiek Management, voorzitter van de afdeling Public Governance & Management, departement B&O
(USBO) en vice decaan Maatschappelijke Impact Faculteit REBO, Universiteit Utrecht,
heeft voorgedragen om tot buitengewoon hoogleraar Governance and Public Services in een
0-aanstelling bij de Universiteit van Aruba te worden benoemd;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om prof.dr. Mirko Noordegraaf te benoemen als buitengewoon hoogleraar Governance and Public Services bij de Universiteit van
Aruba;
Gelet op:
artikel 13 van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, prof. dr. Mirko Noordegraaf, geboren op 21 oktober 1969 te Rotterdam, Nederland, te benoemen tot buitengewoon hoogleraar Governance and Public Services
bij de Universiteit van Aruba;

II.

dat prof. dr. Mirko Noordegraaf enerzijds inhoudelijk sturing zal geven aan het onderwijs,
onderzoek en maatschappelijke dienstverlening van de Universiteit van Aruba en anderzijds
werkzaamheden zal verrichten die voorbehouden zijn aan hoogleraren zoals in het kader
van het ius promovendi;

III.

dat prof. dr. Mirko Noordegraaf in een 0- aanstelling wordt benoemd;

IV.

dat de leerstoel Governance and Public Services beschouwd dient te worden als een bijzonder geval van een buitengewone leerstoel waarbij de desbetreffende deeltijd een omvang
heeft van een 0,0 fulltime equivalent;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 26 mei 2020
J.A. Boekhoudt

De minister van Onderwijs, Wetenschap,
en Duurzame Ontwikkeling,
A.R. Lampe
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LANDSBESLUIT
VAN 26 MEI 2020 No. 7
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Universiteit van Aruba buitengewone hoogleraren, op
voordracht van het College van Curatoren, bij landsbesluit worden benoemd;
dat het College van Curatoren op basis van de beleidsvoornemens opgenomen in het Strategisch Plan 2015-2020, onder strategie 1 actie 4, de internationale aansluiting op het gebied
van wetenschappelijk onderzoek nastreeft middels het benoemen van hoogleraren bij de
Universiteit van Aruba die tevens een leerstoel bij een zuster universiteit vervullen;
dat dit beleid zich op de instelling van relevante leerstoelen bij alle faculteiten van de Universiteit van Aruba richt;
dat dit beleid tevens de aanstelling van hoogleraren als leerstoelhouders op basis van een
leeropdracht inhoudt;
dat het thans noodzakelijk is om een nieuwe hoogleraar bij de Faculty of Arts and Science,
in het bijzonder bij de opleiding Organization, Governance and Management (OGM), aan te
stellen als leerstoelhouder van de leerstoel Governance, Community & Cohesion;
dat de hoogleraar enerzijds inhoudelijk sturing zal geven aan onderwijs, onderzoek, publicatie en maatschappelijke dienstverlening van de Universiteit van Aruba op het gebied van
Organization, Governance and Management en anderzijds werkzaamheden ten behoeve van
de Universiteit van Aruba zal verrichten die voorbehouden zijn aan hoogleraren zoals
werkzaamheden in het kader van het ius promovendi;
dat de leerstoelhouder de volgende taken heeft:
- het verzorgen van facultair onderwijs op bachelor, master en post graduate niveau, welk
zal geschieden in samenspraak met het wetenschappelijk personeel van de Faculty of
Arts and Science van de Universiteit van Aruba;
- de ondersteuning van de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s en onderwijsmateriaal, in het bijzonder op het gebied van Organization, Governance and Management;
- het ontwerpen, leiden en ondersteunen van onderzoek, in het bijzonder op het gebied
van Organization, Governance and Management;
- het stimuleren van publicaties, in het bijzonder op het gebied van Organization, Governance and Management;
- het stimuleren en leiden van activiteiten van maatschappelijke dienstverlening, in het
bijzonder op het gebied van Organization, Governance and Management;
- het uitdragen van de naam van de Universiteit van Aruba in Nederland en in andere landen;
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-

het jaarlijks informeren van de Universiteit van Aruba over de wijze waarop hij de aan
de leerstoel verbonden taken vervult;
het uitspreken van een academische oratie op een nader na de aanvaarding van het hoogleraarschap aan te duiden datum;

dat het College van Curatoren bij brief van 28 november 2019, prof. dr. Wieger Bakker, geboren op 20 augustus 1958 te Amsterdam, Nederland, hoogleraar Kwaliteit en Innovatie
van Maatschappijgericht Hoger Onderwijs Faculteit REBO, UU Dean Lifelong Learning,
directeur Honoursonderwijs Faculteit REBO, voorzitter bestuur Centre for Academic Teaching, voorzitter Facultaire SKO-commissie REBO, voorzitter Rebo-commissie Onderwijs
en Diversiteit te Universiteit van Utrecht, heeft voorgedragen om tot buitengewoon hoogleraar Governance, Community & Cohesion in een 0-aanstelling bij de Universiteit van Aruba te worden benoemd;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om prof. dr. Wieger Bakker te benoemen als
buitengewoon hoogleraar Governance, Community & Cohesion bij de Universiteit van
Aruba;
Gelet op:
artikel 13 van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, prof.dr. Wieger Bakker, geboren op 20 augustus 1958 te Amsterdam, Nederland, te benoemen tot buitengewoon hoogleraar Governance, Community &
Cohesion bij de Universiteit van Aruba;

II.

dat prof.dr. Wieger Bakker enerzijds inhoudelijk sturing zal geven aan het onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening van de Universiteit van Aruba en anderzijds
werkzaamheden zal verrichten die voorbehouden zijn aan hoogleraren zoals in het kader
van het ius promovendi;

III.

dat prof.dr. Wieger Bakker in een 0- aanstelling wordt benoemd;

IV.

dat de leerstoel Governance, Community & Cohesion beschouwd dient te worden als een
bijzonder geval van een buitengewone leerstoel waarbij de desbetreffende deeltijd een omvang heeft van een 0,0 fulltime equivalent;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 26 mei 2020
J.A. Boekhoudt
De minister van Onderwijs, Wetenschap,
en Duurzame Ontwikkeling,
A.R. Lampe
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LANDSBESLUIT
VAN 28 MEI 2020 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en
Energie, de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,
de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur,
de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector,
de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu en
de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport

Gelezen:
het schrijven van de directeur van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het
Caribisch Gebied van 29 oktober 2019, met kenmerk 2019/KW/AUA, gericht aan de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie;
Overwegende:
dat het wenselijk is mevrouw Marellys I. Robles de Medina, werkzaam bij de Kustwacht
voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied, aan te wijzen als ambtenaar
die belast zal worden met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de
hierna te noemen landsverordeningen:
- de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10);
- de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
- de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89);
- de Visserijverordening (AB 1992 no. 116);
- de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17);
- de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31);
- de Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen (AB 1993 no. 72);
- de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
- de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no. 123);
- de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3);
- de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
- de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33);
- de Schepenwet (Stb. 1909, 219);
Gelet op:
artikel 112, eerste lid, van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT
10);
artikel 14, eerste lid, van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
artikel 10, eerste lid, van de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89);
artikel 12, eerste lid, van de Visserijverordening (AB 1992 no. 116);
artikel 15a, eerste lid, van de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17);
artikel 41, eerste lid, van de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31);
artikel 14, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen
(AB 1993 no. 72);
artikel 18, eerste lid van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
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artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no.
123);
artikel 10a, eerste lid, van de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3);
artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
artikel 33, eerste lid, van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33);
artikel 10, tweede lid, van de Schepenwet (Stb. 1909, 219);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden mevrouw Marellys I. Robles de Medina, in haar hoedanigheid van
ambtenaar werkzaam bij de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied, aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10);
de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89);
de Visserijverordening (AB 1992 no. 116);
de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17);
de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31);
de Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen (AB 1993 no. 72);
de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no. 123);
de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3);
de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33);
de Schepenwet (Stb. 1909, 219);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 28 mei 2020
J.A. Boekhoudt

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
De Minister van Financiën,
Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Maduro
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De Minister van Transport, Communicatie
en Primaire Sector,
C.V.J. Romero

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu,
M.J. Lopez-Tromp

De Minister van Toerisme, Volksgezondheid
en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 28 MEI 2020 No. 2
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en
Energie, de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,
de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur,
de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector,
de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu en
de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport

Gelezen:
het schrijven van de directeur van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het
Caribisch Gebied van 29 oktober 2019, met kenmerk 2019/KW/AUA, gericht aan de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie;
Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Jonathan E. Tromp, werkzaam bij de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied, aan te wijzen als ambtenaar die belast zal
worden met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hierna te noemen landsverordeningen:
- de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10);
- de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
- de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89);
- de Visserijverordening (AB 1992 no. 116);
- de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17);
- de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31);
- de Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen (AB 1993 no. 72);
- de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
- de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no. 123);
- de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3);
- de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
- de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33);
- de Schepenwet (Stb. 1909, 219);
Gelet op:
artikel 112, eerste lid, van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT
10);
artikel 14, eerste lid, van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
artikel 10, eerste lid, van de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89);
artikel 12, eerste lid, van de Visserijverordening (AB 1992 no. 116);
artikel 15a, eerste lid, van de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17);
artikel 41, eerste lid, van de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31);
artikel 14, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen
(AB 1993 no. 72);
artikel 18, eerste lid van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
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artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no.
123);
artikel 10a, eerste lid, van de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3);
artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
artikel 33, eerste lid, van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33);
artikel 10, tweede lid, van de Schepenwet (Stb. 1909, 219);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Jonathan E. Tromp, in zijn hoedanigheid van ambtenaar
werkzaam bij de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied,
aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10);
de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89);
de Visserijverordening (AB 1992 no. 116);
de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17);
de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31);
de Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen (AB 1993 no. 72);
de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no. 123);
de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3);
de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33);
de Schepenwet (Stb. 1909, 219);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 28 mei 2020
J.A. Boekhoudt
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

De Minister van Financiën,
Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Maduro
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De Minister van Transport, Communicatie
en Primaire Sector,
C.V.J. Romero

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu,
M.J. Lopez-Tromp

De Minister van Toerisme, Volksgezondheid
en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 28 MEI 2020 No. 3
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en
Energie, de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,
de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur,
de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector,
de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu en
de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport
Gelezen:
het schrijven van de directeur van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het
Caribisch Gebied van 29 oktober 2019, met kenmerk 2019/KW/AUA, gericht aan de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie;
Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Jhon G. Lopez Catari, werkzaam bij de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied, aan te wijzen als ambtenaar die belast zal
worden met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hierna te noemen landsverordeningen:
- de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10);
- de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
- de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89);
- de Visserijverordening (AB 1992 no. 116);
- de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17);
- de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31);
- de Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen (AB 1993 no. 72);
- de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
- de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no. 123);
- de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3);
- de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
- de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33);
- de Schepenwet (Stb. 1909, 219);
Gelet op:
artikel 112, eerste lid, van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT
10);
artikel 14, eerste lid, van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
artikel 10, eerste lid, van de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89);
artikel 12, eerste lid, van de Visserijverordening (AB 1992 no. 116);
artikel 15a, eerste lid, van de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17);
artikel 41, eerste lid, van de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31);
artikel 14, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen
(AB 1993 no. 72);
artikel 18, eerste lid van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
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artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no.
123);
artikel 10a, eerste lid, van de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3);
artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
artikel 33, eerste lid, van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33);
artikel 10, tweede lid, van de Schepenwet (Stb. 1909, 219);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Jhon G. Lopez Catari, in zijn hoedanigheid van ambtenaar
werkzaam bij de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied,
aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10);
de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89);
de Visserijverordening (AB 1992 no. 116);
de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17);
de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31);
de Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen (AB 1993 no. 72);
de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no. 123);
de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3);
de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33);
de Schepenwet (Stb. 1909, 219);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 28 mei 2020
J.A. Boekhoudt
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

De Minister van Financiën,
Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Maduro
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De Minister van Transport, Communicatie
en Primaire Sector,
C.V.J. Romero

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu,
M.J. Lopez-Tromp

De Minister van Toerisme, Volksgezondheid
en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 28 MEI 2020 No. 4
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en
Energie, de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,
de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur,
de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector,
de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu en
de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport
Gelezen:
het schrijven van de directeur van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het
Caribisch Gebied van 29 oktober 2019, met kenmerk 2019/KW/AUA, gericht aan de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie;
Overwegende:
dat het wenselijk is mevrouw Abigail S. Dammers, werkzaam bij de Kustwacht voor het
Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied, aan te wijzen als ambtenaar die belast
zal worden met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hierna te
noemen landsverordeningen:
- de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10);
- de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
- de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89);
- de Visserijverordening (AB 1992 no. 116);
- de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17);
- de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31);
- de Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen (AB 1993 no. 72);
- de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
- de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no. 123);
- de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3);
- de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
- de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33);
- de Schepenwet (Stb. 1909, 219);
Gelet op:
artikel 112, eerste lid, van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT
10);
artikel 14, eerste lid, van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
artikel 10, eerste lid, van de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89);
artikel 12, eerste lid, van de Visserijverordening (AB 1992 no. 116);
artikel 15a, eerste lid, van de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17);
artikel 41, eerste lid, van de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31);
artikel 14, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen
(AB 1993 no. 72);
artikel 18, eerste lid van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
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artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no.
123);
artikel 10a, eerste lid, van de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3);
artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
artikel 33, eerste lid, van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33);
artikel 10, tweede lid, van de Schepenwet (Stb. 1909, 219);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden mevrouw Abigail S. Dammers, in haar hoedanigheid van ambtenaar
werkzaam bij de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied,
aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10);
de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89);
de Visserijverordening (AB 1992 no. 116);
de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17);
de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31);
de Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen (AB 1993 no. 72);
de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no. 123);
de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3);
de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33);
de Schepenwet (Stb. 1909, 219);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 28 mei 2020
J.A. Boekhoudt
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

De Minister van Financiën,
Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Maduro
JAARGANG 2020 EDITIE NO. 14

LANDSCOURANT VAN ARUBA
3 juli 2020
Pagina 30
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

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

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu,
M.J. Lopez-Tromp

De Minister van Toerisme, Volksgezondheid
en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 28 MEI 2020 No. 5
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en
Energie, de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,
de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur,
de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector,
de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu en
de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport

Gelezen:
het schrijven van de directeur van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het
Caribisch Gebied van 29 oktober 2019, met kenmerk 2019/KW/AUA, gericht aan de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie;
Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Israel S. Nunes de Souza, werkzaam bij de Kustwacht voor het
Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied, aan te wijzen als ambtenaar die belast
zal worden met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hierna te
noemen landsverordeningen:
- de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10);
- de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
- de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89);
- de Visserijverordening (AB 1992 no. 116);
- de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17);
- de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31);
- de Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen (AB 1993 no. 72);
- de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
- de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no. 123);
- de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3);
- de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
- de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33);
- de Schepenwet (Stb. 1909, 219);
Gelet op:
artikel 112, eerste lid, van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT
10);
artikel 14, eerste lid, van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
artikel 10, eerste lid, van de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89);
artikel 12, eerste lid, van de Visserijverordening (AB 1992 no. 116);
artikel 15a, eerste lid, van de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17);
artikel 41, eerste lid, van de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31);
artikel 14, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen
(AB 1993 no. 72);
artikel 18, eerste lid van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
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artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no.
123);
artikel 10a, eerste lid, van de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3);
artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
artikel 33, eerste lid, van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33);
artikel 10, tweede lid, van de Schepenwet (Stb. 1909, 219);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Israel S. Nunes de Souza, in zijn hoedanigheid van ambtenaar werkzaam bij de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied, aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10);
de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89);
de Visserijverordening (AB 1992 no. 116);
de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17);
de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31);
de Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen (AB 1993 no. 72);
de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no. 123);
de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3);
de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33);
de Schepenwet (Stb. 1909, 219);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 28 mei 2020
J.A. Boekhoudt
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

De Minister van Financiën,
Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Maduro
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De Minister van Transport, Communicatie
en Primaire Sector,
C.V.J. Romero

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu,
M.J. Lopez-Tromp

De Minister van Toerisme, Volksgezondheid
en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 9 JUNI 2020 No. 2
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN TOERISME,
VOLKSGEZONDHEID EN SPORT;
Overwegende:
dat ingevolge het regeerakkoord de economische diversificatie gestimuleerd moet worden
door nieuwe en innovatieve methoden en technologieën die tot een hoge productie en inkomsten kan leiden voor het Land, zonder schade te richten aan de natuur en het milieu;
dat in verschillende landen cannabis geteeld wordt in verband met het verrichten van wetenschappelijke onderzoeken met het oog op medicinaal gebruik van cannabis producten;
dat voor het ontwikkelen van middelen voor medicinaal gebruik van cannabis producten,
cannabis geteeld moet worden en extracten of tincturen uit cannabis gehaald moeten worden welke aan specifieke kwaliteitseisen dienen te voldoen;
dat de klimatologische omstandigheden in Aruba gunstig zijn voor de teelt van cannabis die
bestemd wordt voor wetenschappelijke en medicinale doeleinden;
dat voor het toestaan van teelt en vervaardiging van cannabis voor wetenschappelijke en
medicinale doeleinden van de verbodsbepalingen opgenomen in de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7) afgeweken moet worden door middel van het geven
van specifieke verloven;
dat het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (1961) ter waarborging van de
bescherming van de volksgezondheid en het openbaar welzijn regels voorschrijft op basis
waarvan een lidstaat de productie, de vervaardiging, de uit en invoer van, de handel in en
bezit of gebruik van onder meer cannabis voor medicinaal gebruik of onderzoek mogelijk
maakt mits de toezicht en coördinatie van de activiteiten in handen worden gesteld van een
regeringsbureau (“agency”), waarbij sommige specifieke activiteiten mogen worden ontplooid door een Staatsbedrijf;
dat naar aanleiding van het bovenstaande het wenselijk en noodzakelijk is om het Bureau
Medicinale Cannabis Aruba in te stellen;
Gelet op:
artikel 10 van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no.94);
HEEFT BESLOTEN:
I.

bij het ministerie belast met Volksgezondheid, het Bureau Medicinale Cannabis Aruba met
ingang van 1 juni 2020 in te stellen;
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II.

dat het Bureau Medicinale Cannabis Aruba als doelstelling heeft het creëren van een gecontroleerde omgeving voor de teelt, vervaardiging en handel van medicinale cannabis of cannabis voor wetenschappelijke doeleinden in diverse vormen van afwerking conform internationaal gestelde normen;

III.

dat het Bureau Medicinale Cannabis Aruba dient te streven naar de verwezenlijking van
haar doelstelling door middel van het uitvoeren van ten minste de navolgende taken:
1. het vormgeven aan strategisch integraal beleid voor de gehele keten met betrekking tot
onder meer de import, de export, de kwaliteit en kwaliteitscontrole en inzake de seal bij
export en toezicht;
2. het administreren en uitgeven van verloven om op aangeduide gebieden cannabis voor
wetenschappelijke of medicinale doeleinden te telen;
3. het uitvoeren en doen uitvoeren van toezicht en (kwaliteits-)controle op alle producten
in alle fases van het proces met betrekking tot de import en export, telen van en vervaardiging van cannabis en cannabis producten voor medicinale en of wetenschappelijke
doeleinden;
4. het uitvoeren van toezicht en controle op de voorschriften en vereisten waaraan de vergunning/verlofhouder(s) dienen te voldoen;
5. het bijhouden van bijzondere administratie en registratie met betrekking tot de import en
export, telen van en vervaardiging van cannabis en cannabis producten voor medicinale
en of wetenschappelijke doeleinden;
6. het uitvoeren van rapportages aan de internationale comités in het kader van het Enkelvoudig Verdrag;
7. het al dan niet door tussenkomst van een door de minister belast met Volksgezondheid
op te richten staatsbedrijf innen van leges en overige vergoedingen met betrekking tot
het verleende verlof, vergunning, licentie en tot alle overige inkomsten uit de processen
en het bijhouden van een financiële administratie terzake;
8. het al dan niet door tussenkomst van een door de minister belast met Volksgezondheid
op te richten staatsbedrijf coördineren van en/of zorgdragen voor het inkopen, aanhouden van de voorraad van de teelt, handel en export van alle cannabisproducten voor wetenschappelijke of medicinale doeleinden conform de gestelde vereisten van het Enkelvoudig Verdrag;
9. het ondersteunen van het ministerie belast met Volksgezondheid bij het ontwikkelen van
additionele wet- en regelgeving en de oprichting van een rechtspersoon van de overheid
ter maximalisatie van de opbrengsten uit de import, export, vervaardiging en handel van
medicinale cannabis en medicinale cannabisproducten en cannabis voor wetenschappelijke doeleinden;
10. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister belast met Volksgezondheid;

IV.

dat de leiding van het Bureau Medicinale Cannabis Aruba bij de Directeur van het Bureau
Medicinale Cannabis Aruba berust;
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V.

dat het Bureau Medicinale Cannabis Aruba zal bestaan uit:
1. leiding;
2. Stafafdeling;
3. afdeling Bedrijfsvoering;
4. afdeling Vergunningen, Inkoop en Logistiek;
5. afdeling Kwaliteitscontrole en -bewaking;

VI.

dat dit landsbesluit in werking treedt met ingang van 1 juni 2020 en zal worden bekend gemaakt in de Landscourant van Aruba.
Oranjestad, 9 juni 2020
J.A. Boekhoudt

de minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,
D.P. Oduber
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN
DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR

Inleiding
In verband met de uitvoering van de ministeriële beschikking ‘aankondiging tariefverlaging voor
afkoopsommen pensioen’ van 18 december 2019 (kenmerk: Min FEC/5974/19) die in de Landscourant van Aruba is gepubliceerd1, is het wenselijk die beschikking te vervangen.
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 heeft een wetsontwerp (diverse wijzigingen in het kader van belastinghervorming) ingediend 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%. Vooruitlopend op de aanpassing van de wetgeving is de ministeriële beschikking ‘aankondiging tariefverlaging voor afkoopsommen pensioen’ van 18 december 2019 (kenmerk: Min FEC/5974/19) gepubliceerd en biedt de
mogelijkheid van afkoop van het opgebouwde pensioen in de eerste helft van 2020 tegen een verlaagd tarief van 10%. In diezelfde aankondiging is ook voorgesteld om voor de tweede helft van
2020 een afkoop te kunnen plaatsvinden tegen het huidige wettelijke 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.
Het is thans, in verband met de COVID-19 crisis, wenselijk om de tariefverlaging van 10% ook
voor de tweede helft van 2020 te handhaven.

1

Zie publicatie in editie no. 26 jaargang: 2019 van de Landscourant van Aruba d.d. 20 december 2019
p.26 en 27.
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HEEFT BESLOTEN:
Ter vervanging van de aankondiging tariefverlaging voor afkoopsommen pensioen van 18 december 2019 (kenmerk: Min FEC/5974/19) keur ik, begunstigend en vooruitlopend op de codificering
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 no. GT 51), worden belast naar een percentage van tien procent voor zover deze afkoopsommen worden genoten tussen 1 januari 2020 en 31 december 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.
Met de publicatie van de onderhavige ministeriële beschikking, komt de ministeriële beschikking
‘aankondiging tariefverlaging voor afkoopsommen pensioen’ van 18 december 2019 (kenmerk:
Min FEC/5974/19) te vervallen.2
Voorwaarden
-

De afkoopsom dient in 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 no. 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.
- 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.

2

Zie publicatie in editie no. 26 jaargang: 2019 van de Landscourant van Aruba d.d. 20 december 2019
p.26 en 27.
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 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 juli 2020.
Oranjestad, 29 juni 2020

De minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
mw. mr. X.J. Maduro
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, INTEGRITEIT, OVERHEIDSZORG,
INNOVATIE EN ENERGIE
in overeenstemming met
de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu
de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur en
de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Gelet op:
- de brief (kenmerk: MAZ/6682) van de minister van Algemene Zaken aan de ministerraad
met betrekking tot de toekomstige activiteiten op het raffinaderijterrein te San Nicolas;
- de bepalingen van de Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organization) inzake de
herziene overeenkomst inzake overheidsopdrachten (Revised Agreement on Government
Procurement (GPA) van 30 maart 2012);
- de Landsverordening van 15 april 2020 (AB 2020 no. 53) houdende machtiging van de
ministers van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie, van
Financiën, Economische Zaken en Cultuur en van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur
en Milieu tot het aangaan namens het Land van een vaststellingsovereenkomst met CITGO
Aruba Holding LLC, CITGO Aruba Refining N.V., CITGO Aruba Terminal N.V., CITGO
Aruba Supply N.V., CITGO Aruba Marine Operations N.V., PDV Holding Inc. en
Refineria di Aruba N.V. in verband met de beëindiging van de werkzaamheden van CITGO
Aruba Holding LLC, CITGO Aruba Refining N.V. CITGO Aruba Terminal N.V., CITGO
Aruba Supply N.V., CITGO Aruba Marine Operations N.V., in Aruba;
- de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72);
- de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling (AB 2006 no. 38);
Overwegende:
- dat de olieraffinaderij op Aruba historisch van groot belang is geweest voor de economische
ontwikkeling van het Land;
- dat vanwege de geopolitieke ontwikkelingen en beperkte financiële mogelijkheden van de
voormalige exploitant van de olieraffinaderij te San Nicolas niet in staat zijn geweest om de
olieraffinaderij en olie-overslagterminal te herstellen en te heropenen, waarbij vervolgens
met de verkregen machtiging van de Staten voor het aangaan van een
vaststellingsovereenkomst (vide AB 2020 no. 53) de zakelijke belangen terug zijn in
handen van het Land en daarbij het contract met de voormalige exploitant van de
olieraffinaderij inmiddels is beëindigd;
- dat voorts een internationale vraag is ontstaan naar de opslagcapaciteit voor ruwe olie
waarbij Refineria di Aruba N.V., middels haar dochtervennootschap Terminal di Energia di
Aruba N.V., vooralsnog zelf de olie-overslagterminal zal exploiteren voor opslag en
overslag;
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-

-

-

-

dat in het verlengde hiervan de toekomstige bestemming en hergebruik voor het
raffinaderijterrein zal bestaan uit drie opties zijnde:
(I)
hervatting van olieverwerking met de bestaande installaties en/of modernisering
hiervan;
(II) nieuwe aanvullende industriële ontwikkelingen op daarvoor nog beschikbare zones
binnen het raffinaderijterrein, bijvoorbeeld LNG-overslag, petrochemische
faciliteiten, alternatieve schone industrie, duurzame energie of andere aanverwante
activiteiten;
(III) nieuwe vervangende industriële ontwikkelingen waarbij wordt afgezien van het
gebruik van bestaande installaties en deze ruimte anders wordt bestemd;
dat het proces met betrekking tot de toekomstige bestemming en hergebruik van het
raffinaderijterrein zal bestaan uit een tweetal parallel lopende “Request for Expression of
Interest”-trajecten, waarbij de potentiële belangstelling in de markt zal worden verkend van
de drie voorgenoemde opties die voorts kunnen bijdragen aan diversificatie van de
economie, economische groei en productieve werkgelegenheid en waarbij deze twee
geïnitieerde trajecten verder niet bindend zijn richting de geïnteresseerde marktpartijen;
dat de regering gelet op haar integriteitsbeleid een bestuursstructuur (governance structuur)
gaat samenstellen waarbij de principes van integriteit, transparantie en deugdelijk bestuur
zijn gewaarborgd en de werkwijze van deze bestuursstructuur gebaseerd is op de bepalingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op het gebied van overheidsopdrachten en
de herziene overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA);
dat deze bestuursstructuur een aanbeveling gaat opstellen na raadpleging van de twee
trajecten van een “Request for Expression of Interest” inzake de herbestemming van de
olieraffinaderij en het vervolgproces ten aanzien van de herbestemming, partnerwerving en
contractvorming;
HEEFT BESLOTEN:

I.

Er wordt een bestuursstructuur (hierna: governance structuur) ingesteld voor toekomstige
bestemming en hergebruik van de olieraffinaderij waarbij deze governance structuur,
evenals bij grote openbare aanbestedingen onderscheid maakt tussen de functies van
“Directive Branch”, “Advisory Branch” en “Support Branch” zoals nader omschreven in
deze ministeriële beschikking;

II.

De Directive Branch bestaat uit de minister, belast met Algemene Zaken. De minister,
belast met Algemene Zaken kan deze taak mandateren aan een vertegenwoordiger van het
ministerie van de minister indien de omstandigheden zulks in het belang van de goede
coördinatie noodzakelijk maakt;

III.

De Directive Branch is belast met de volgende taken en verantwoordelijkheden:
1. het initiëren van het proces;
2. het inwinnen van advies bij de “Support Branch” ten aanzien van de door de “Advisory
Branch” gedane aanbevelingen;
3. het informeren en het vragen van goedkeuring aan de Staten van Aruba waar nodig en
het verlenen van goedkeuring aan Refineria di Aruba N.V. voor de keuzes ten aanzien
van herbestemming, partnerwerving en contractvorming;
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IV.

1. De Advisory Branch bestaat uit:
a. een voorzitter en secretaris;
b. een lid met een olie-industrie expertiseprofiel;
c. een lid met een financieel expertiseprofiel;
d. een lid met een milieukundig expertiseprofiel;
e. een lid met een juridisch expertiseprofiel;
2. De Advisory Branch wordt geleid door een vertegenwoordiger van Refineria di Aruba
N.V.; deze is tevens belast met het voeren van communicatie richting het publiek over
de voortgang van het proces;
3. Op verzoek van de Directive Branch kan de Advisory Branch worden bijgestaan door
experts of bedrijven die deskundig zijn op het gebied van de petrochemische industrie,
duurzame of groene industrie en andere industriële sectoren;

V.

De Advisory Branch wordt belast met de volgende taken en verantwoordelijkheden:
1. het uitwerken en publiceren van een tweetal “Request for Expression of Interest”
(REOI) trajecten met de volgende doelstellingen:
 REOI-1:
optie a) hervatting van olieverwerking met de bestaande installaties en/of modernisering hiervan; en
optie b) nieuwe aanvullende industriële ontwikkelingen op daarvoor nog beschikbare zones binnen het raffinaderijterrein, bijvoorbeeld LNG-overslag, petrochemische
faciliteiten, alternatieve schone industrie, duurzame energie en andere aanverwante
activiteiten;
 REOI-2:
optie c) nieuwe vervangende industriële ontwikkelingen waarbij wordt afgezien van
het gebruik van bestaande installaties en deze ruimte anders wordt ingezet;
2. het verschaffen en begeleiden van toegang tot het raffinaderijterrein aan geïnteresseerden;
3. het evalueren van voorstellen;
4. het opstellen van een evaluatierapport;
5. het aanbevelen van de meest geschikte bestemming of bestemmingen van de olieraffinaderij;
6. het vervolgproces voor daadwerkelijke partnerwerving;

VI.

1. De Support Branch is als volgt samengesteld:
a. de directeur van de Directie Natuur en Milieu;
b. de directeur van de Directie Infrastructuur en Planning;
c. de directeur van de Dienst Technische Inspecties;
d. de directeur van de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie;
e. de directeur van de Belastingdienst van Aruba;
f. de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken;
2. De in het eerste lid onder a tot en met f genoemde functionarissen kunnen zich laten
vertegenwoordigen door personen die werkzaam zijn bij de instanties waar deze functionarissen deel van uitmaken;
3. De Support Branch wordt voorgezeten door een nader aan te wijzen vertegenwoordiger
van de minister, belast met Algemene Zaken;
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VII.

De Support Branch wordt belast met de volgende taken:
1. het desgevraagd verschaffen van advies aan de Advisory Branch, met betrekking tot het
beleidsterrein van het betreffende commissielid dat relevant kan zijn voor de onder sub
V genoemde processen;
2. het beantwoorden, met betrekking tot het beleidsterrein van het betreffende
commissielid, van vragen van de Advisory Branch aangaande voorstellen van
geïnteresseerden;
3. het verstrekken van advies op het evaluatierapport zoals opgesteld door de Advisory
Branch na afloop van de twee REOI-trajecten;

VIII. De commissies, zoals hierboven genoemd in IV en VI, worden ingesteld met ingang van de
dag na dagtekening van deze ministeriële beschikking;
IX.

De onderhavige ministeriële beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant van
Aruba.
Oranjestad, 30 juni 2020

De minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie
E.C. Wever-Croes
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 11 JUNI 2020

DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde producten behorende tot de eerste levensbehoeften, zoals vastgesteld in de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) te wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
De bijlage van de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel/Merk

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl)

Gelezen:
12/2 lbs.
12/448 gr.
12/454 gr.
6/5 lbs.
4/10 lbs.

66,64
50,09
35,15
68,70
`87,68

6,68
5,02
3,52
13,76
26,35

Gelezen:
24/50 gr.
12/100 gr.
6-200 gr.
12-85 gr.

59,59
151,93
129,90
66,46

3,01
15,35
26,26
6,72

28,09
28,09
28,09
28,09
28,09

1,42
1,42
1,42
1,42
1,42

28,09
28,09

1,42
1,42

Inhoud

a.Rijst:
UNCLE BEN
-brown rice
-boil in bag
-original brown rice
-converted brand rice
b.Koffie:
NESCAFE
-clasico sachet
-gold blend sgnt jar
-gold blend intense sgnt jar
-colombian blend dawnjar
c.Babyvoeding:
AGU
-manzana colada (glass)
-pera colada (glass)
-banana colada (glass)
-manzana piña colada (glass)
-frutas tropicales colada
(glass)
-melocoton colada (glass)
-mango colada (glass)

Gelezen:
24/113 gr.
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d.Eetbareolie:
MAZOLA
-vegetable oil
e.Melkpoeder:
NIDO
-instant fort w vit c+fe
f.Vloeibare koffiemelk:
CARNATION
-evp reduced fat tt
-evp fcr w scp
g.Mixed Vegetables:
LIBBYS
-mixed vegetables
h.Sardine:
BRUNSWICK
-sardine in water

Gelezen:
6/40 oz.

60,30

8,13

Gelezen:
12/900 gr.

163,91

15,98

Gelezen:
18-330 ml.
18-330 ml.

32,34
32,87

2,28
2,21

Gelezen:
12/1 lbs.

41,93

4,27

Gelezen:
125/106 gr.

46,49

2,26

Deze Ministeriële Regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 30 mei 2020 ligt, dan werkt deze regeling terug tot
en met 30 mei 2020.
X.J. Maduro
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 11 JUNI 2020

DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde producten behorende tot het crisispakket, zoals vastgesteld in de Prijsregeling bijzondere en tijdelijke
maximumprijzen COVID-19 vast te stellen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
Het is verboden om onderstaande producten te verkopen tegen een hogere groothandels- respectievelijk kleinhandelsprijs dan hieronder aangegeven:

Artikel/Merk

Inhoud

a.
BRUKI
Pampers
-baby dry, size 1, jumbo
-baby dry, size 1, super
-baby dry, size 2, super
-baby dry, size 3, super
-baby dry, size 4, super
-baby dry, size 5, super
-baby dry, size 6, super
-baby dry, size 3, conv.
-baby dry, size 4, conv.
-baby dry, size 5, conv.
-baby dry, size 6, conv.
-splash, size 3, conv.
-splash, size 4, swim daipers.
-swad, size 0, jumbo
-swad, size 1, jumbo
-swad, size 2, jumbo
-swad, size 5, jumbo
-swad, size 6, jumbo
-easy up, 2T 3T, super girl
-easy up, 2T 3T, jumbo girl

Gelezen:
2/44 ct.
1/120 ct.
1/112 ct.
1/104 ct.
1/92 ct.
1/78 ct.
1/64 ct.
4/28 ct.
4/24 ct.
4/22 ct.
4/18 ct.
6/12 ct.
6/11 ct.
4/31 ct.
4/32 ct.
4/29 ct.
4/19 ct.
4/16 ct.
1/74 ct.
4/25 ct.

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl)

34,28
46,40
44,84
45,19
45,19
45,19
45,19
66,34
66,34
66,34
66,34
52,14
52,14
71,59
71,59
71,59
65,86
71,21
48,51
66,70
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Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl)

20,79
56,28
54,38
54,80
54,80
54,80
54,80
20,11
20,11
20,11
20,11
10,54
10,54
21,70
21,70
21,70
19,97
21,59
58,83
20,22
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-easy up, 3T 4T, jumbo girl
-easy up, 4T 5T, jumbo girl
-easy up, 3T 4T, jumbo boy
-easy up, 4T 5T, jumbo boy
-easy up, 4T 5T, super boy
-BW sensitive pouch
-BW sensitive 1x, FTMT
-BW sensitive 3x
-cruisers, size 3, jumbo
-cruisers, size 4, jumbo
-cruisers, size 5, jumbo
-cruisers, size 6, jumbo
b. Chloor producten
Clorox
-clean up cleaner spray
-disinfecting wipes, crisp lemon
-bleach liquid, disinfecting conc.
-multi-purpose cleaner, spring
-multi-purp. cleaner, island orchard
c. Toilette Papier
Noky
-2 ply 200 sheet
-2 ply 80 sheet
Swave
-2 ply 80 sheet
-2 ply 80 sheet
Softex
-2 ply 80 sheet
d. Alcohol Product
DOP
-rubbing alcohol 70%
WEIBEIJIE
-hand sanitizer kx-160
-disinfecting spay kx-2100
-hand sanitizer kx-3100
-hand A sanitizer kx-4500
-hand B sanitizer kx-4500
DR. DAVEY
-hand sanitizer kx-480
-hand sanitizer kx-100

4/22 ct.
4/18 ct.
4/22 ct.
4/18 ct.
1/56 ct.
16/18 ct
8/56 ct
4/192 ct
4/25 ct.
4/22 ct.
4/19 ct.
4/16 ct.

66,70
63,22
68.50
63,22
48,51
27,12
39,77
54,16
71,59
66,37
71,59
67,44

20,22
19,17
20,77
19,17
58,83
2,06
6,03
16,42
21,70
20,12
21,70
20,45

Gelezen:
9/32 oz.
6/75 ct.
6/8 fl.oz
6/24 oz.
6/24 oz.

65,90
54,82
61,04
20,16
20,16

8,88
11,08
12,34
4,07
4,07

7,03
24,99

0,71
2,02

24,99
31,73

2,02
3,21

24,99

2,02

105,72

10,88

1,73
2,53
2,53
7,09
7,09

2,10
3,07
3,07
8,59
8,59

6,64
2,53

8,05
3,07

Gelezen:
12/1 rol
15/1 rol
Gelezen:
15/1 rol
12/2 rol
Gelezen:
15/1 rol
Gelezen:
12/500 ml.
Gelezen:
1/60 ml.
1/100 ml.
1/100 ml.
1/500 ml.
1/500 ml.
Gelezen:
1/480 ml.
1/100 ml.
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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 10 juni 2020 ligt, dan werkt deze regeling terug
tot en met 10 juni 2020.
X.J. Maduro
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