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EDITIE NO. 6

Abonnementsprijs ingaande 3 juni
2004, inclusief portokosten, per jaar
bij vooruitbetaling Afl. 85,-Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

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

ECHTSCHEIDING
Op 1 februari 2021 werd door het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba de echtscheiding
uitgesproken tussen:
CLIFTON BRODERICK SIEW-KWAN
WONG en
YSAURA COROMOTO GIEL, beiden wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. D.G. Illes

om op dinsdag 13 april 2021 om 10:00 uur,
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend ontheffing
uit
ouderlijk
gezagsverzoek
AUA202100530 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- DINMOHAMED, Jamiel Amir, zonder
bekende verblijfplaats in Nederland
om op dinsdag 13 april 2021 om 09:45 uur,
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door HET
OPENBAAR MINISTERIE ingediend bekrachtiging voorlopige toevertrouwingsverzoek AUA202100524 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- BITO, Shudeska Shurenda, zonder bekende verblijfplaats in Aruba
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WIJZIGING VAN DE HANDLEIDING
VOOR DE TOEPASSING VAN DE
RIJKSWET OP HET NEDERLANDERSCHAP 2003 TOEGESPITST OP HET
GEBRUIK IN ARUBA
Wijzigingen van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, heeft plaatsgevonden. De wijzigingsbesluiten zijn geplaatst in de navolgende uitgave van de Nederlandse Staatscourant:
Stcrt. 2020, nr. 34008
Stcrt. 2020, nr. 48330
Stcrt. 2020, nr. 63728
De integrale versie van de Handleiding is te
vinden op de website: www.wetten.nl
BEKENDMAKING
Bij vonnis van 8 maart 2021 van het Gerecht
in Eerste Aanleg van Aruba is ESF Gaming
International N.V. h.o.d.n. Cool Casino, gevestigd te J.E. Irausquin Boulevard 79,
Noord, in Aruba, in staat van faillissement
verklaard, met aanstelling van mr. D.W. Ormel tot curator en benoeming van mr. A.H.M.
van de Leur tot rechter-commissaris.
Schuldeisers van de gefailleerde worden verzocht om hun vorderingen, gestaafd door bescheiden, onder vermelding van eventuele
voorrechten ter verificatie in te dienen bij de
curator.
De curator,
mr. D.W. Ormel

LIQUIDATIE
SELVA TRADING N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 2 februari 2021 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van Selva Trading N.V. per 28
februari 2021.
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,
mr. Gabri de Hoogd
L. G. Smith Blvd. 50
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
DE MARQUEZ N.V.
(in liquidatie)
In een op 2 november 2020 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap,
gevestigd in Aruba onder Kamer van Koophandel registratienummer 2275.0 is besloten
tot haar ontbinding met ingang van 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 zomede ten
kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
Benjamin Christopher Vazquez Mangual
Bernhardstraat 298
Aruba
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LIQUIDATIE
GROUPER CORPORATION A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders van Grouper Corporation
A.V.V. d.d. 18 november 2019 is besloten om
Grouper Corporation A.V.V. te ontbinden en
te vereffenen, indien mogelijk, deze ontbinding en vereffening te laten terugwerken tot
18 november 2019.
Aan te stellen als liquidateur, met inachtneming van de daartoe strekkende bepalingen in
de statuten van Grouper Corporation A.V.V.:
United Trust Management (Aruba) UTM
N.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de
J.G. Emanstraat 61-63, Oranjestad Aruba, tevens als bewaarder van de boeken en bescheiden van Grouper Corporation A.V.V..
Het plan van uitkering inhoudende de grondslagen van de verdeling en de rekening en
verantwoording van de liquidateur is op 3001-2020 gedeponeerd ter inzage ten kantore
van het Handelsregister neergelegd.
De liquidateur,
United Trust Management (ARUBA)
UTM N.V.
J.G. Emanstraat 61-63
Oranjestad-Aruba
LIQUIDATIE
GUYANA INVESTEMENTS A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders van Guyana Investments
A.V.V. d.d. 18 november 2019 is besloten om
Guyana Investments A.V.V. te ontbinden en
te vereffenen, en indien mogelijk, deze ontbinding en vereffening te laten terugwerken
tot 18 november 2019.
Aan te stellen als liquidateur, met inachtneming van de daartoe strekkende bepalingen in
de statuten van Guyana Investments A.V.V.:
United Trust Management (Aruba) UTM
N.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de
J.G. Emanstraat 61-63, Oranjestad Aruba, tevens als bewaarder van de boeken en bescheiden van Guyana Investments A.V.V..

Het plan van uitkering inhoudende de grondslagen van de verdeling als mede de rekening
en verantwoording is op 30-01-2020 gedeponeerd ter inzage ten kantore van het Handelsregister neergelegd.
De liquidateur,
United Trust Management (ARUBA)
UTM N.V.
J.G. Emanstraat 61-63
Oranjestad-Aruba
LIQUIDATIE
BELLA CASA CERAMICA NV
(in liquidatie).
Deze rechtspersoon is ontbonden door een
ontbindingsbesluit genomen op 31 december
2017.
Vanwege het feit, dat de rechtspersoon geen
baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie is neergelegd ten kantore van
het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaars,
J.J.H.M. van Oort
H.M. Strijland
Schotlandstraat 55, Oranjestad
LIQUIDATIE
DRAKO SYSTEMS N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 30 november 2020 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 30 november 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,
Anna Clara de Cuba
Savaneta 400-C
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LIQUIDATIE
WEST FOUNTAIN HORECA N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 30 november 2020 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 30 november 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,
Anna Clara de Cuba
Savaneta 400-C
LIQUIDATIE
R. DIEPGROND MANAGEMENT N.V.
(in liquidatie)
In een op 1 maart 2021 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap, gevestigd in Aruba onder Kamer van Koophandel registratienummer 44645.0 is besloten tot
haar ontbinding met ingang van 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 zomede ten
kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
Roland Evert Diepgrond
Tanki Flip #14 C
Aruba

LIQUIDATIE
WIMCO'S TRANSPORT & ENTREPOT
MAATSCHAPPIJ N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 22 februari
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
West India Mercantile Co of Aruba N.V.
Sabana Blanco 60, Aruba
LIQUIDATIE
VIGO ENTERPRISES A.V.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam "Vigo Enterprises A.V.V." is op
24 februari 2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
DE ZWART CONSULTANCY N.V.
H.O. BUSINESS IMPACT
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 1 maart
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Rob de Zwart
Sabanilla Abou 1J
Aruba
LIQUIDATIE
EMPIRE REX N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 4 maart
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Reynaldo Joseph Ponson
Avenida Milio Croes 38-B
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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 23 februari 2021 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: JONATHAN
JESUS WERLEMAN PATIARROYO, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 7 juni 2021 des voormiddags om 09:20 ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd
aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51 in Aruba,
te verschijnen teneinde op het door ERIC
ALEXANDER HENRIQUEZ ingediend
verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 23 februari 2021 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: CHUZHEN XIE,
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 7 juni 2021 des voormiddags om 09:00 ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd
aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51 in Aruba,
te verschijnen teneinde op het door ZUOJIN
LIANG ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 23 februari 2021 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: ANTONIO
MONTERO BENITEZ, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 7 juni 2021 des voormiddags om 09:10 ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd
aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51 in Aruba,
te verschijnen teneinde op het door
RAQUELITA DANIELA LESIRE ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, 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, d.d. 26 februari
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Jovita RODRIGUEZ, laatst bekende
woon adres Zeewijk 19 doch zonder bekende
woon- of verblijfplaats in Aruba
BETEKEND:
Een grosse van een vonnis van 10 februari
2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg van
Aruba ten verzoeke van Cheryl Marguerite
GIBBS wonende in Aruba in deze domicilie
kiezende ten kantoor van mr. M.M. Malmberg aan de Avenida Milio Croes 45-A, en
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om BINNEN TWEE DAGEN aan de inhoud
van dit vonnis te voldoen en te betalen, welk
hierbij kortheidshalve wordt verwezen
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, Bernard R. Roos, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 4
maart 2021 waarvan afschrift is gelaten aan
de directeur van de DWJZ in Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: CARLOS MARCIAL ANTONIA; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 8 februari
2021, ten verzoeke van: Evelyn Maria Henrry
Pimentel; wonende in Aruba, waarbij: de
echtscheiding tussen partijen op 1 februari
2013 te Aruba met elkander gehuwd is uitgesproken;
De deurwaarder,
B.R. Roos
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VERBLIJFSDOELEN VAN TIJDELIJKE EN NIET-TIJDELIJKE AARD IN HET KADER
VAN DE TOEPASSING VAN DE RIJKSWET OP HET NEDERLANDERSCHAP (RWN)
Aanleiding en
doel

Benoemen van de aard van de verklaringen en vergunningen voortvloeiende
uit de Landsverordening Toelating en Uitzetting in verband met de beoordeling
van optieverklaringen en verzoeken om naturalisatie op grond van de Rijkswet
op het Nederlanderschap.

Deze beleidsinstructie treedt in werking op de dag van diens bekendmaking.
Ingangsdatum
beleidsinstructie
Behoort bij

Actualisering van het overzicht dat staat opgenomen in de Handleiding voor
de Toepassing van de RWN 2003, toegespitst op het gebruik in Aruba, in de
toelichting bij artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b, paragraaf 2.

Relevante
regeling

LTU en RWN

Ter vervanging
van

Het huidige overzicht zoals staat opgenomen in de Handleiding RWN 2003,
toegespitst op het gebruik in Aruba, in de toelichting bij artikel 8, eerste lid,
aanhef en onder b, paragraaf 2.

Vastgesteld
door

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

In deze beleidsinstructie worden de door de DIMAS namens de Minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie (“de Minister”) verleende verblijfstitels ingevolge de Landsverordening Toelating en
Uitzetting gecodificeerd en tevens geclassificeerd naar verblijfsdoelen van tijdelijke en niettijdelijke aard.
Wettelijk kader:
Toelating tot verblijf in Aruba wordt hetzij
- van rechtswege toegekend of
- bij vergunning verleend
(artikel 2, 3, 6, 7, 7a van de Landsverordening Toelating en Uitzetting jo de overgangsbepalingen II, III, IV, V, VI en VII overgangsbepalingen wijziging LTU (AB 2018 no 70 en 71)
Van rechtswege toekenning van toelating tot verblijf:
 Van rechtswege toelating wordt door de wetgever toegekend aan degene die voldoet aan
de voorwaarden zoals genoemd in de artikel 3 van de Landsverordening Toelating en
Uitzetting (“LTU”).
Van rechtswege hebben toelating tot verblijf in Aruba:
a. personen die in overheidsdienst zijn dan wel in dienst van een van de landen van het Koninkrijk of een internationale organisatie en in Aruba zijn gestationeerd;
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b. personen die in dienst zijn geweest van Aruba of vóór 1 januari 1986 in dienst waren van de
Nederlandse Antillen of het eilandgebied Aruba en uit dien hoofde pensioen of uitkering bij
wijze van pensioen genieten, alsmede de niet hertrouwde weduwen van zodanige personen;
c. in Aruba als zodanig toegelaten beroepsconsuls, beroeps-consulaire ambtenaren en ander
consulair personeel;
d. militairen of civiele personeelsleden, in dienst van een ander land, gedurende de tijd dat zij in
Aruba gestationeerd zijn, of op grond van een verdrag toelating in Aruba hebben;
e. opvarenden van tot de zee- of luchtmacht van enige mogendheid behorende schepen of
luchtvaartuigen, gedurende de tijd, dat Aruba met toestemming van de bevoegde autoriteit
wordt aangedaan;
f. Nederlanders die gedurende langer dan vijf jaar in Aruba zijn toegelaten geweest van rechtswege of krachtens vergunning;
g. personen die gedurende ten minste vijf jaar gehuwd zijn met en inwonen bij een persoon als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, of een persoon als bedoeld in dit artikel, eerste lid, onderdeel a
tot en met f, en gedurende een periode van ten minste vijf jaar toelating en hoofdverblijf in
Aruba hebben of hebben gehad, alsmede de uit dat huwelijk geboren of staande dat huwelijk
geadopteerde of erkende minderjarige inwonende kinderen;
h. personen, in Aruba geboren, die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, mits zij de leeftijd
van tien jaar hebben bereikt, en sedert hun geboorte in Aruba zijn toegelaten geweest.
i. echtgenoten of partners in een duurzame relatie, alsmede geadopteerde of erkende minderjarige kinderen van een persoon als bedoeld in dit artikel, eerste lid onderdelen, a, d of e, voor
zover zij een gemeenschappelijke huidhouding voeren; aan deze echtgenoten of partners
worden geen nadere voorwaarden gesteld voor de uitoefening van een beroep of het verrichten van arbeid.
Toelating tot verblijf bij vergunning verleend:
De LTU onderscheidt twee soorten vergunningen:
- een vergunning tot tijdelijk verblijf of
- een vergunning tot verblijf.


In artikel 7 van de LTU worden de voorwaarden en vereisten met betrekking tot een vergunning tot tijdelijk verblijf geregeld.

-

Het eerste lid van gemeld artikel bepaalt dat een vergunning tot tijdelijk verblijf wordt verleend voor ten hoogste een jaar.

-

Het derde lid van gemeld artikel bepaalt dat, in afwijking van de periode van ten hoogste
een jaar, bedoeld in het eerste lid, een vergunning tot tijdelijk verblijf voor een periode
van ten hoogste vijf jaren kan worden verleend aan bij regeling van de minister aan te
wijzen categorieën van toelatingsplichtigen.
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- Het zesde lid van gemeld artikel bepaalt voorts dat aan de vergunning - in het algemeen
belang - voorwaarden kunnen worden verbonden. Bovendien bepaalt dit lid dat, ten aanzien van het uitoefenen van een bepaald beroep of bedrijf, respectievelijk het in dienst
zijn van een bepaalde werkgever en in een bepaalde functie, de minister belast met arbeidsverhoudingen gehoord, aan de vergunning voorwaarden kunnen worden verbonden.


Artikel 7a LTU regelt de voorwaarden en vereisten voor de verlening van een vergunning
tot verblijf (voor onbepaalde tijd).

In een separate ministeriële regeling kunnen de categorieën worden aangewezen, aan wie een
vergunning tot tijdelijk verblijf voor een periode van ten hoogste vijf jaren kan worden verleend.

Overgangsbepaling LTU (AB 2018 no 70/71)
Artikel II
Overgangsbepaling: Artikel VI van de landsverordening van 28 juni 2006 (AB 2006 no. 30)
komt te luiden:
“Artikel VI
Een toelating in Aruba die is verkregen of werd verleend vóór de inwerkingtreding van deze
landsverordening, blijft voor onbepaalde tijd van kracht, tenzij:
a. het bescheid waaruit van die verblijfstitel blijkt, een kortere duur vermeldt; of
b. het betreft personen die in het bezit zijn van een vergunning tot tijdelijk verblijf, maar ten aanzien waarvan door de Minister is bepaald dat de betrokkene een gevaar is gaan vormen voor
de openbare orde en veiligheid van Aruba, in welk geval gehandeld wordt overeenkomstig de
daarop betrekking hebbende bepalingen van deze landsverordening.”

Artikel III
Op schriftelijk verzoek van de betrokken toelatingsplichtige of diens wettelijk vertegenwoordiger
wordt een vergunning tot tijdelijk verblijf verleend ten behoeve van:
a. het minderjarige toelatingsplichtige kind over de periode of perioden waarin het vanaf de geboorte in Aruba of tussen aan hem verleende vergunningen tot tijdelijk verblijf geen toelating
in Aruba had, indien door de verzoeker aannemelijk kan worden gemaakt dat het kind in de
desbetreffende periode of perioden in Aruba hoofdverblijf had;
b. de meerderjarige toelatingsplichtige over de periode of perioden waarin hij tussen vergunningen tot tijdelijk verblijf geen toelating in Aruba had, indien een verzoek om verlening van de
vergunning voor de desbetreffende periode werd ingediend uiterlijk zes weken na het verlopen van de voorafgaande vergunning tot tijdelijk verblijf, tenzij de verzoeker aannemelijk
maakt dat hij het verzoek heeft ingediend zo spoedig als dit redelijkerwijs verlangd kon worden en het tegendeel daarvan niet blijkt.
Artikel IV
Een vóór de datum van inwerkingtreding van deze landsverordening ingediend verzoek om afgifte van een vergunning tot tijdelijk verblijf als bedoeld in artikel 7, zevende lid, van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering wordt na die inwerkingtreding afgehandeld met
inachtneming van de op het tijdstip van indiening daarvoor geldende voorschriften.
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Artikel V
De ministeriële beschikking van 11 juni 2015, nummer MIIR/09-2015, ter vastlegging dat ten behoeve van de in die beschikking bedoelde personen met terugwerkende kracht verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd zijn verleend, tot en met de datum van één dag vóór de afgifte van
het Koninklijk Besluit aan diens ouder(s) over de periode van 1 juni 1992 tot en met 1 april 2003,
wordt bekrachtigd.
Artikel VI
Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering
(AB 1993 no. GT 33) luidde met ingang van 1 juli 2012 tot aan het tijdstip van inwerkingtreding
van deze landsverordening:
“g. degene die gehuwd is met en inwoont bij een persoon, genoemd in artikel 1, eerste lid, of
een persoon als bedoeld in de onderdelen a tot en met f, alsmede de uit dat huwelijk geboren
of staande dat huwelijk geadopteerde of erkende minderjarige inwonende kinderen;”
Artikel VII
1. Degene die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening van rechtswege
toelating tot verblijf heeft op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel g, van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33), zoals dat ingevolge Artikel
VI van deze landsverordening met ingang van 1 juli 2012 tot aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening luidde, behoudt deze verblijfstitel, onverminderd artikel 5,
eerste lid, van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33).
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de uit het in het eerste lid bedoelde huwelijk geboren of staande dat huwelijk geadopteerde of erkende minderjarige inwonende kinderen.
Onderverdeling naar aard:
Middels deze beleidsinstructie worden de verblijfsdoelen voortvloeiende uit de artikelen 3, 7 en
7A van de Landsverordening Toelating en Uitzetting, geclassificeerd naar tijdelijke dan wel niettijdelijke aard:
Verblijfsdoelen/vergunningen van tijdelijke aard in het kader van de toepassing van de
RWN:




Vergunning tot tijdelijk verblijf ex artikel 7 van de LTU: Kort verblijf van maximaal
11 maanden (waar onder animeerpersoon, project verbonden/kortlopende project,
Model C, klein/groot/lang evenement, Vrijwillig Non Profit/NGO en vroeger ook:
kort verblijf)
Vergunning tot tijdelijk verblijf ex artikel 7 van de LTU: Stage
Vergunning tot tijdelijk verblijf ex artikel 7 van de LTU: Sport
(waaronder sport (beoefenaar of trainer), of sport/arbeid)
Vergunning tot tijdelijk verblijf ex artikel 7 van de LTU: Studie (studie, uitwisselings
student)
Vergunning tot tijdelijk verblijf ex artikel 19 Toelatingsbesluit: artikel 19 Toelatingsbesluit (voorheen: asiel)
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Andere Verblijfsdocumenten/status/verklaringen op grond van de LTU van tijdelijke aard
voor de toepassing van de RWN:
Van rechtswege hebben toelating tot verblijf van tijdelijke aard in Aruba:
□

personen die in dienst zijn van een van de landen van het Koninkrijk of een internationale organisatie en in Aruba zijn gestationeerd;

□

in Aruba als zodanig toegelaten beroepsconsuls, beroeps-consulaire ambtenaren
en ander consulair personeel;

□

militairen of civiele personeelsleden, in dienst van een ander land, gedurende de
tijd dat zij in Aruba gestationeerd zijn, of op grond van een verdrag toelating in
Aruba hebben;

□

opvarenden van tot de zee- of luchtmacht van enige mogendheid behorende
schepen of luchtvaartuigen, gedurende de tijd, dat Aruba met toestemming van de
bevoegde autoriteit wordt aangedaan;

Verblijfsdoelen/vergunningen van niet-tijdelijke aard in het kader van de toepassing van
de RWN



Vergunning tot tijdelijk verblijf ex artikel 7 van de LTU: Arbeid in loondienst
(waaronder: arbeid in loondienst regulier, beroepspersoon, kennismigrant,
vertrouwenspersoon, huishoudelijk personeel inwonend en niet inwonend,
directeur)
Vergunning tot tijdelijk verblijf ex artikel 7 van de LTU: zelfstandige ondernemer
(zelfstandige zonder personeel, (digital) nomad, start up, investeerder)
Vergunning tot tijdelijk verblijf ex artikel 7 van de LTU: Gezin (waaronder gezinsvorming, gezinshereniging, verblijf bij partner)
Vergunning tot tijdelijk verblijf ex artikel 7 van de LTU: Voortgezet Gezin
(waaronder voortgezet gezin, voortgezet gezin/studie, voortgezet gezin bijzondere
meerderjarigen, voorheen bekend onder benaming verblijf bij garantsteller)
Vergunning tot tijdelijk verblijf ex artikel 7 van de LTU: Bijzondere band met Aruba
(voorheen bekend onder benaming: vergunning tot tijdelijk verblijf ex artikel 7 van
de LTU: verblijven, arbeid als zelfstandige)
Vergunning tot tijdelijk verblijf ex artikel 7 van de LTU: Rentenier
Vergunning tot tijdelijk verblijf ex artikel 7 van de LTU: Gepensioneerde

Andere Verblijfsdocumenten/status/verklaringen op grond van de LTU van niet tijdelijke
aard voor de toepassing van de RWN:
Van rechtswege hebben toelating tot verblijf van niet tijdelijke aard in Aruba:
□

personen die in overheidsdienst zijn getreden;
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□
personen die in dienst zijn geweest van Aruba of vóór 1 januari 1986 in dienst
waren van de Nederlandse Antillen of het eilandgebied Aruba en uit dien hoofde
pensioen of uitkering bij wijze van pensioen genieten, alsmede de niet hertrouwde
weduwen van zodanige personen;
□

Nederlanders die gedurende langer dan vijf jaar in Aruba zijn toegelaten geweest
van rechtswege of krachtens vergunning;

□

personen die gedurende ten minste vijf jaar gehuwd zijn met en inwonen bij een
persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, of een persoon als bedoeld in dit artikel,
eerste lid, onderdeel a tot en met f, en gedurende een periode van ten minste vijf
jaar toelating en hoofdverblijf in Aruba hebben of hebben gehad, alsmede de uit dat
huwelijk geboren of staande dat huwelijk geadopteerde of erkende minderjarige
inwonende kinderen;
personen, in Aruba geboren, die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, mits zij
de leeftijd van tien jaar hebben bereikt, en sedert hun geboorte in Aruba zijn toegelaten geweest.

□

□

personen die een verblijfsstatus hebben conform de aangehaalde overgangsbepalingen LTU, II, III, IV, V, VI en VII.

Dit beleid treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking ervan. Dit beleid is
vanaf 13 maart 2021 op de website van de DIMAS www.dimasaruba.aw alsmede op de overheidswebsite: www.gobierno.aw online bekendgemaakt en beschikbaar.
Dit beleid zal ook bekend worden gemaakt in de eerst volgende editie Landscourant.

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,
mr. A. Bikker
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BESCHIKKING WIJZIGINGSPERCENTAGE OPTIE- EN NATURALISATIEGELDEN
2021 VAN 6 SEPTEMBER 2020, NUMMER 2020/1
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 juni
2020 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 juni 2019;
Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;
Besluit:
Artikel 1
Het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
wordt vastgesteld op 2,7%.
Artikel 2
Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant,
de Landscourant van Aruba, de Landscourant van Curaçao en de Landscourant van Sint Maarten.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.
Artikel 4
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegel-den 2021.
Den Haag, 6 september 2020
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
A. Broekers-Knol

JAARGANG 2021 EDITIE NO. 6

LANDSCOURANT VAN ARUBA
12 maart 2021
Pagina 14
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

TOELICHTING
Elk jaar worden de optie- en naturalisatiegelden in Europees Nederland, Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aangepast. Dit besluit beoogt
het percen-tage waarmee de optie- en naturalisatiegelden met ingang van 1 januari 2021 worden
verhoogd, vast te stellen op +2,7%.
De wettelijke regeling van indexering der optie- en naturalisatiegelden
Op grond van artikel 13 van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Stb. 2003, 113) zijn in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 (Stb. 2002, 325 hierna: BON) de verschuldigde leges vastgesteld voor de behandeling van een optieverklaring dan wel een naturalisatieverzoek.
Op grond van artikel 9, eerste lid BON worden de leges jaarlijks met ingang van 1 januari met een
bepaald percentage gewijzigd. Dit percentage is gelijk aan het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen per de 30ste juni onmiddellijk voorafgaande aan die eerste januari en het indexcijfer der lonen per 30 juni in het jaar daarvoor. Bepalend is het indexcijfer van CAO-lonen per
maand (inclusief bijzondere beloningen), zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor
de Statistiek naar de stand op de laatste werkdag van elke kalendermaand en voor de eerste maal,
al dan niet voorlopig, wordt bekend gemaakt door dit Bureau. Bij de samenstelling van dit indexcijfer wordt behalve met de salarissen in het bedrijfsleven, ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de salarissen bij de overheid en met de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren.
Percentage geldend voor het jaar 2021
Voor de verhoging van de optie- en naturalisatiegelden die volgens de hiervoor beschreven wettelijke regeling per 1 januari 2021 zal plaatsvinden, komen in aanmerking de indexcijfers per 30 juni
2020 en per 30 juni 2019. Deze bedragen 117,5 respectievelijk 114,4 hetgeen een procentueel verschil van +2,7097 oplevert. Afronding op grond van het BON op tienden van een procent betekent
een verhoging van de leges per 1 januari 2021 met 2,7%.
Nieuwe optie- en naturalisatiegelden
De optie- en naturalisatiegelden die met ingang van 1 januari 2021 zullen gelden, zullen nader bekend worden gemaakt en worden opgenomen in de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap. De nieuwe bedragen zullen tevens worden gepubliceerd in de
Staatscourant, de Landscourant van Curaçao en de Landscourant van Sint Maarten. In de Landscourant van Aruba zal de zakelijke inhoud worden bekendgemaakt.
Den Haag, 6 september 2020
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
A. Broekers-Knol
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LANDSBESLUIT
VAN 8 FEBRUARI 2021 No. 3
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector

Gelezen:
het schrijven van de Interim Manager van het Departamento Transporte Publico van 11 november 2020, met kenmerk DTP/05-20-geh., aan de minister van Transport, Communicatie
en Primaire Sector;
Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Kelvin M. Silvania, werkzaam bij het Departamento Transporte
Publico, aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening personenvervoer;
Gelet op:
artikel 34b van de Landsverordening personenvervoer (AB 1995 no. GT 23);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Kelvin M. Silvania, in zijn hoedanigheid van ambtenaar
werkzaam bij het Departamento Transporte Publico, aan te wijzen als ambtenaar belast met
het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening personenvervoer;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 8 februari 2021
J.A. Boekhoudt

De Minister van Transport,
Communicatie en Primaire Sector,
C.V.J. Romero
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LANDSBESLUIT
VAN 17 FEBRUARI 2021 No. 28
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, INTEGRITEIT,
OVERHEIDSZORG, INNOVATIE EN ENERGIE;

Overwegende:
dat ingevolge het regeerakkoord het algeheel functioneren van de overheid verbetert moet
worden door nieuwe innovatie methoden en technologieën te stimuleren en de burgers van
Aruba beter te dienen;
dat de regering van Aruba innovatie aangemerkt heeft als een belangrijke beleidsprioriteit om
het algeheel functioneren van de overheid te optimaliseren en de duurzaamheid van de innovatie-investeringen van Land Aruba te waarborgen;
dat innovatie de noodzakelijke voorwaarde is om de nationale innovatiestrategieën en beleidsdoelstellingen te ontwikkelen, beheren en uit te voeren;
dat de overheid als stimulator en facilitator optreedt en daarmee de aanjager is van innovatie
binnen de Arubaanse samenleving ter stimulering van technologische, sociale en economische groei;
dat naar aanleiding van het bovenstaande het wenselijk en noodzakelijk is om de Directie
voor Innovatie 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 Innovatie, de Directie voor Innovatie met ingang van 1 december 2020 in te stellen;

II.

dat de Directie voor Innovatie als doelstelling heeft het opstellen van innovatiebeleid en
innovatiestrategieën, het advies geven over, ondersteuning bieden aan en uitvoeren en/of
implementeren van de nationale innovatiestrategieën, -beleid, -plannen en -initiatieven van
de overheid;

III.

dat de Directie voor Innovatie dient te streven naar de verwezenlijking van haar doelstelling
door middel van het uitvoeren van ten minste de navolgende taken:
1. het ontwikkelen van beleid en/of adviseren omtrent nationale innovatiebeleid, - strategieën, en -initiatieven en activiteiten die innovatie stimuleren op regerings- als ook op
nationaal niveau;
2. het ontwikkelen van beleid en/of adviseren omtrent innovatie van overheidsdiensten
met als doel betere service te verlenen aan de burger door het vereenvoudigen en verbeJAARGANG 2021 EDITIE NO. 6
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3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

IV.
V.

teren van processen, het vergroten van de effectiviteit en de efficiency, en de kostenbesparing;
het ontwikkelen van beleid en/of adviseren omtrent inkoop en/of gebruik van innovatieen informatiediensten (inclusief automatiseringsdiensten) met als doel het vereenvoudigen van processen, het vergroten van de effectiviteit en de efficiency, en de kostenbesparing;
het adviseren, initiëren en/of coördineren bij het opstellen van digitale transformatie gerelateerd beleid, wet- en regelgeving, evenals gevraagd en ongevraagd adviseren over
eGovernment-gerelateerde ontwerpen van wet- en regelgeving die door de overheid of
de Staten van Aruba zijn opgemaakt;
op verzoek adviseren en/of verlenen van ondersteuning aan de ministeries en overheidsdepartementen inzake algemeen innovatiebeleid, -strategieën, en -initiatieven en
activiteiten die innovatie stimuleren op regerings- als ook op nationaal niveau;
op verzoek faciliteren en/of fungeren als vraagbaak met betrekking tot creatief en innovatief denken ter optimalisering van overheidsprocessen en overheidsproducten;
het adviseren en/of ondersteunen inzake het vereenvoudigen en versnellen van processen, en/of herontwerp en digitaliseren van administratieve procedures van de overheid
met als doel de burgerervaring van overheidsdiensten te verbeteren;
het analyseren en/of adviseren over strategische partnerschappen ter stimulering van innovatie binnen de overheid en/of op nationaal niveau;
het houden van toezicht namens de overheid inzake private als ook publieke innovatievoorstellen en –initiatieven, mogelijk middels deelname in werkgroepen, commissies
e.a. platforms op de waarborging van het nationaal innovatiebeleid;
het ontwikkelen van belangrijke samenwerkingsclusters (platforms) tussen de publieke,
private en academische sector en de burgers, met als doel het stimuleren van innovatie,
waaronder het ontwikkelen van beleid en/of adviseren inzake initiatieven met betrekking tot de ‘Smart Society’ en ‘Circular Models’;
het identificeren van financieringsstructuren en -bronnen voor innovatieprojecten en –
programma’s;
het namens de overheid, publieke entiteiten of afdelingen binnen de overheid monitoren
en/of coördineren van innovatieprojecten, -programma’s en -trajecten waarbij met name
de digitale transformatie binnen de overheidssector;
het ondernemen van acties om het bewustzijn met betrekking tot digitale transformatie
op zowel overheid als ook op nationaal niveau te verhogen, waarbij ook het stimuleren
van de ontwikkeling van de kenniscapaciteit van personeel als ook van de samenleving
voor een optimale acceptatie danwel realisatie van een digitale samenleving;

dat de leiding van de Directie voor Innovatie berust bij de directeur;
dat de Directie voor Innovatie zal bestaan uit:
1. leiding;
2. afdeling Managementondersteuning;
3. unit Beleid en Advies;
4. unit Ondersteuning en Uitvoering;
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VI.

dat dit landsbesluit in werking treedt met ingang van 1 december 2020 en zal worden bekend gemaakt in de Landscourant van Aruba.
Oranjestad, 17 februari 2021
J.A. Boekhoudt

de minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie
E.C. Wever-Croes
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LANDSBESLUIT
VAN 9 MAART 2021 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA

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

Gelezen:
de ministerraadbeslissing van 5 maart 2021 (BE15/21);

In overweging genomen hebbende:
dat bij Landsbesluit van 10 juni 2019 No.1 (DWJZ/No. B&A/2019/2034/2990) de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela voor de duur van drie maanden is beperkt tot de door de
directeur van de Directie Luchtvaart per geval te beoordelen vluchten voor vervoer over en
weer tussen Aruba en Venezuela van personen van de Nederlandse en Venezolaanse nationaliteit, die terugkeren naar Aruba respectievelijk Venezuela;
dat de periode van de tijdelijke beperking van de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela bij
Landsbesluit van 2 december 2019 No.1 (DWJZ/No.948/19), van 5 maart 2020 No.1
(DWJZ/No.201/20), van 9 juni 2020 No.1 (DWJZ/No.354/20), van 9 september 2020 No.2
(DWJZ/No.622/20) en van 9 december 2020 No.1 (DWJZ/No.856/20) is verlengd, telkens
met drie maanden;
dat laatstgenoemd landsbesluit op 10 maart 2021 zal vervallen;
dat in Venezuela nog steeds sprake is van een ernstige crisissituatie op politiek, sociaal, financieel en economisch gebied die een mogelijke uitstraling naar de regio kan hebben, onder andere naar Aruba;
dat niet uit te sluiten is dat verdere escalatie van de crisissituatie in Venezuela ernstige gevolgen kan hebben voor Aruba, onder meer in de vorm van een toename van de migratiestroom vanuit Venezuela naar Aruba, wat weer nadelige gevolgen kan hebben voor de
openbare orde en veiligheid in Aruba;
dat er voorts geen indicaties zijn dat Venezuela haar grenzen ook voor verkeer uit Curaçao
en Bonaire weer open zal stellen;
dat, gelet op het vorenstaande, het noodzakelijk is om de periode van de tijdelijke beperking
van de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela zoals vastgesteld bij Landsbesluit van 9 december 2020 No.1 (DWJZ/No.856/20) te verlengen met drie maanden;
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Gelet op:
artikel 4 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 10 maart 2021 de periode van de tijdelijke beperking van de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela, onder dezelfde voorwaarden zoals vastgesteld in het Landsbesluit
van 10 juni 2019 No.1 (DWJZ/No. B&A/2019/2034/2990), te verlengen met drie (3) maanden;

II.

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

III. dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 maart 2021
J.A. Boekhoudt

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

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

De minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie,
A.C.G. Bikker
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 17 FEBRUARI 2021
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

Inhoud

a. Babyvoeding:
NESTUM
-iron+rice
-iron+wheathoney
b. Melkpoeder:
NIDO
-instantfort w vit+fe nr
c. Tonijn:
ROLAND
-light tuna flakes in water
-light chunk in water

Hoogst toelaatbare prijs
aan de kleinhandel (Afl.)

Hoogst toelaatbare prijs
aan de consument (Afl.)

Gelezen:
140/25 gr.
140/25 gr.

70.65
76.46

0.61
0.66

Gelezen:
6/1600 gr.

142.01

27.20

Gelezen:
48/6 oz.
48/6 oz.

75.56
113.05

1.91
2.86

Deze Ministeriële Regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 13 februari 2021 ligt, dan werkt deze regeling terug
tot en met 13 februari 2021.
X.J. Maduro
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 8 MAART 2021
DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is dat de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde
aardolieproducten zoals vastgelegd in de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) te
wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
Artikel 2 van de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) komt voor wat betreft het gedeelte dat betrekking heeft op de verkoopprijzen van benzine, gasolie en kerosine als volgt te luiden:
Het is verboden in Aruba de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groothandels- of kleinhandelsprijs per liter dan hieronder aangegeven:
Groothandelsprijs:
Benzine Unleaded-premium
Gasolie U.L.S.
Kerosine

:
:
:

170,8
138,9
125,6

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

:
:
:

208,8
170,9
151,4

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 maart 2021 ligt, dan werkt deze regeling terug tot
en met 10 maart 2021.
X.J. Maduro
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