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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 28 maart 2022 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba werd de
echtscheiding uitgesproken tussen:
RUFO MIGUEL ORTIZ VELIS en
JENNIFER BAEZ SOTO, beiden wonende in
Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos
ECHTSCHEIDING
Op 23 mei 2021 werd door het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba werd de echtscheiding uitgesproken tussen:
JEAN PETUEL ORNE en
DAPHNEY BLANCHARD, beiden wonende
in Aruba.
De advocaat,
mr. E.M.J. Cafarzuza
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- ARAUJO MORA, Anajanssy Zaray,
zonder bekende woon- en of verblijfplaats in Aruba,

EDITIE NO. 13

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

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

om op dinsdag 13 september 2022 om 09:45
uur, voor de rechter in het gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door RAAZ,
Josue David ingediend verzoek omtrent geschillen uitoefening gezamenlijk gezagverzoek AUA202201632EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- DIAZ, Marisa Susanna en,
DIRKSZ, Jeremy Nico, zonder bekende
woon- en of verblijfplaats,
om op dinsdag 23 augustus 2022 om 11:15
uur, voor de rechter in het gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend ontslagverzoek
uit
van
de
voogdij
AUA202201674EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever

LANDSCOURANT VAN ARUBA
17 juni 2022
Pagina 2
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- ORTIZ FUENMAYOR, Wilhelm Enrique, zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats,
om op dinsdag 13 september 2022 om 10:00
uur, voor de rechter in het gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
MONTERO BADELL, Angelica Patricia ingediend verzoek omtrent geschillen uitoefening gezamenlijk AUA202201703 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever
ONTBINDINGSBESLUIT
JADA ENTERTAINMENT N.V.
(in liquidatie)
Tijdens de op 1 april 2022 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van Jada
Entertainment N.V. is besloten om Jada Entertainment N.V. per diezelfde datum te ontbinden.
SLOTVERANTWOORDING VAN JADA
ENTERTAINMENT N.V.
(in liquidatie)
Slotverantwoording met betrekking tot liquidatie van de Naamloze Vennootschap, opgericht naar het recht van Aruba: Jada Entertainment N.V., (in liquidatie), statutair gevestigd in Aruba, hierna genoemd: “De Vennootschap”.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
actieve c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan (Artikel 31, zevende
lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
van Aruba (AB 1989 no. GT 100).
De vereffening is hiermede voltooid en de
vennootschap is opgehouden te bestaan.
De Kamer van Koophandel wordt verzocht de
inschrijving van Jada Entertainment N.V. per
1 april 2022 door te halen.
De vereffenaar,
Jacob Rudolf Arends
Koyari 36-D, Washington, Aruba

LIQUIDATIE
ADVOCATENPRAKTIJK ECURY|
PARTNERS N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 1
oktober 2021 is besloten de rechtspersoon per
1 oktober 2021 te ontbinden en algeheel te
liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Monique M.M.C. Ecury
Picaron 19-B
LIQUIDATIE
NILANDU INVESTMENTS A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de
vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt.
De vennootschap zal op korte termijn al haar
schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo zal worden gedistribueerd overeenkomstig de bepalingen in de statuten van
de vennootschap.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
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LIQUIDATIE
LA LINDA ENTERPRISES VBA
(geliquideerd)
Bij besluit van het bestuur van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 1 maart
2022, gevestigd in Aruba onder Kamer van
Koophandel registratienummer 44487.0 is
besloten de rechtspersoon per ingang van 1
maart 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen van hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
AARON JOSHUA HOCHMAN
Alto Vista 6
Aruba

LIQUIDATIE
LA LINDA REAL ESTATE II VBA
(geliquideerd)
Bij besluit van het bestuur van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 1 maart
2022, gevestigd in Aruba onder Kamer van
Koophandel registratienummer 40467.0 is
besloten de rechtspersoon per ingang van 1
maart 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen van hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
AARON JOSHUA HOCHMAN
Alto Vista 6
Aruba

LIQUIDATIE
LA LINDA REAL ESTATE I VBA
(geliquideerd)
Bij besluit van het bestuur van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 1 maart
2022, gevestigd in Aruba onder Kamer van
Koophandel registratienummer 40466.0 is
besloten de rechtspersoon per ingang van 1
maart 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen van hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
AARON JOSHUA HOCHMAN
Alto Vista 6
Aruba

LIQUIDATIE
LA LINDA HOLDING VBA
(geliquideerd)
Bij besluit van het bestuur van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 1 maart
2022, gevestigd in Aruba onder Kamer van
Koophandel registratienummer 40465.0 is
besloten de rechtspersoon per ingang van 1
maart 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen van hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
AARON JOSHUA HOCHMAN
Alto Vista 6
Aruba
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LIQUIDATIE
MIDDLE EAST ANTILLANA N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van het bestuur van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 1 maart
2022, gevestigd in Aruba onder Kamer van
Koophandel registratienummer 3068.0 is besloten de rechtspersoon per ingang van 1
maart 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen van hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
AARON JOSHUA HOCHMAN
Alto Vista 6
Aruba
LIQUIDATIE
G-OVANS N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 7
juni 2022 is besloten de rechtspersoon per 7
juni 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Nathalie Evans- Dumfries
Wayaca 203

LIQUIDATIE
STICHTING “FUNG LOY KOK
INSTITUTE OF TAOISM ARUBA
(in liquidatie)
Bij bestuursbesluit van 3 mei 2022 is besloten
om STICHTING “FUNG LOY KOK
INSTITUTE OF TAOISM ARUBA te ontbinden en te liquideren per 6 mei 2022, met
benoeming van het bestuur tot vereffenaar en
met benoeming tot bewaarder de heer Christopher Richard Gaunt Lewis.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is geëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Het bestuur
p/a 55 Bloor St E 807
Toronto ON M4W 3W6
Canada
mloui@taoist.org
LIQUIDATIE
MILAMOL ENTERPRISES V.B.A.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 10
juni 2022 is besloten de rechtspersoon per 10
juni 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Milagros D.V. Molina Hernández
Rooi Koochi 30L, Aruba
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LIQUIDATIE
BLACK FLY BEHEER A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
10 juni 2022 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
Vanwege het feit dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Vistra (Aruba) N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
STICHTING PF HAMACA
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde rechtspersoon is voltooid en de naam is op 6 juni
2022 in het stichtingenregister doorgehaald.
De vereffenaar,
A.D. de Klerk
Alto Vista 84-A
Noord
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, L.R. Morales-Wix,
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 24 mei 2022,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
MARLENA JADWIGA LORET, zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:

om op maandag, 19 september 2022, des
voormiddags om 9:00 uur ter terechtzitting
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
gevestigd aan de J.G. Emanstraat # 51 in
Aruba te verschijnen, teneinde op het door
ROBERTO ANGELO GEERMAN wonende
in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
Linda R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, L.R. Morales-Wix,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 3 juni 2022,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
ELIANA ESTHER OROZCO RODRIGUEZ,
zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 22 augustus 2022, des
voormiddags om 10:30 uur ter terechtzitting
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
gevestigd aan de J.G. Emanstraat # 51 in
Aruba te verschijnen, teneinde op het door
FRANCISCO ADOLPHUS RICHARDSON,
wonende in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
Linda R. Morales-Wix
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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, Bernard R. Roos, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en bij
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van
8 juni 2022, waarvan afschrift is gelaten aan
de directeur van de DWJZ in Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: sub 1 Joisy Joseline GRULLON
CASTILLO en sub 2 Howard Leslie
HAYNES, beiden zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 22 februari 2022, ten verzoeke van: Maricela Esmeralda Lacle en Robert Antonio Lesire, beiden wonende in Aruba, waarbij de adoptie
van Jillean Sharnayley HAYNES, geboren op
23 mei 2015 in Aruba, door Maricela Esmeralda Lacle, geboren op 5 oktober 1961 en
Robert Antonio LESIRE, geboren op 4 december 1962 in Aruba, verstaat dat de geslachtsnaam van de geadopteerde LESIRE zal
luiden, is uitgesproken.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 6 juni 2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap ARUBA BANK N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri
nr. 12 in Aruba,
AAN: GLORIA C. GRAJALES MEJIA
laatst bekende adres Madiki nr. 91-E in Aru-

ba, thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
Magali M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 14 juni 2022, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het originele voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze vennootschap Aruba Bank N.V.,
AANGEZEGD:
aan Leidmaire Cristina Souza, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders, dat op donderdag 14 juli 2022, des namiddags om 2 uur, in de Aruba Surfside Marina, L.G. Smith Boulevard 7, ten overstaan
van notaris mr. M.J.C. Tromp of haar plaatsvervanger tot de openbare verkoop van de
verbonden onroerende zaak zal worden overgegaan, met betekening van de veilingsvoorwaarden.
De deurwaarder,
Magali M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
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Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 14 juni 2022, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het originele voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze vennootschap Aruba Bank N.V.,
AANGEZEGD:
aan Christiana Ludgeria Arrow, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders, dat op donderdag 14 juli 2022, des
namiddags om 2 uur, in de Aruba Surfside
Marina, L.G. Smith Boulevard 7, ten overstaan van notaris mr. M.J.C. Tromp of haar
plaatsvervanger tot de openbare verkoop van
de verbonden onroerende zaak zal worden
overgegaan, met betekening van de veilingsvoorwaarden.
De deurwaarder,
Magali M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 14 juni 2022, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het originele voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze vennootschap Aruba Bank N.V.,
AANGEZEGD:
aan Aura Esther Cobos Reategui, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of

elders, dat op donderdag 14 juli 2022, des
namiddags om 2 uur, in de Aruba Surfside
Marina, L.G. Smith Boulevard 7, ten overstaan van notaris mr. M.J.C. Tromp of haar
plaatsvervanger tot de openbare verkoop van
de verbonden onroerende zaak zal worden
overgegaan, met betekening van de veilingsvoorwaarden.
De deurwaarder,
Magali M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 13 juni 2022,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
Claudia Ximena BELTRAN FRANCO, met
onbekende woon- en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om maandag, 3 oktober 2022 des voormiddags om 09:00 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat nr. 51 Aruba te
verschijnen, teneinde op het door Otmar Milton BRITTEN, ingediend verzoek te worden
gehoord.
De deurwaarder,
Josefin P. Locadia
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LANDSBESLUIT
VAN 23 MEI 2022 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Transport, Integriteit,
Natuur en Ouderenzaken
Gelezen:
het schrijven van de directeur van het Departamento Transporte Publico van 8 februari 2022,
kenmerk DTP/05-22 geh, aan de minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken;
Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Jerwin Darwin Peña, 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 (AB 1995 no. GT 23);

Gelet op:
artikel 34b van de Landsverordening personenvervoer (AB 1995 no. GT 23);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Jerwin Darwin Peña, 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 (AB 1995 no. GT 23);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.

Oranjestad, 23 mei 2022
J.A. Boekhoudt

De Minister van Transport, Integriteit,
Natuur en Ouderenzaken,
U.M. Arends
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LANDSBESLUIT
VAN 23 MEI 2022 No. 2
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken
Gelezen:
het schrijven van de directeur van de Directie Luchtvaart Aruba van 22 september 2021, met
kenmerk DL/211275, aan de minister belast met luchtvaartaangelegenheden;
Overwegende:
dat het wenselijk is mevrouw Linsey J. Dijkhoff, werkzaam bij de Directie Luchtvaart Aruba,
aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de Luchtvaartverordening;
Gelet op:
artikel 21, eerste lid, van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden mevrouw Linsey J. Dijkhoff, in haar hoedanigheid van ambtenaar
werkzaam bij de Directie Luchtvaart Aruba, aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Luchtvaartverordening;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 23 mei 2022
J.A. Boekhoudt

De Minister van Transport, Integriteit,
Natuur en Ouderenzaken,
U.M. Arends
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LANDSBESLUIT
VAN 3 JUNI 2022 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken,
de Minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke
Ordening en de Minister van Justitie en Sociale Zaken
Gelezen:
de ministerraadbeslissing van 31 mei 2022 (BE-32/22);
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), van 9 december 2020 No.1 (DWJZ/No.856/20), van 9 maart 2021 No.1
(DWJZ/No.165/21), van 8 juni 2021 No.1 (DWJZ/No.372/21), van 7 september 2021 No.2
(DWJZ/No.1218/21), van 29 december 2021 No.3 (DWJZ/No.848/21) en van 2 maart 2022
No.3 (DWJZ/No.112/22) is verlengd, telkens met drie maanden;
dat laatstgenoemd landsbesluit op 10 juni 2022 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 2 maart
2022 No.3 (DWJZ/No.112/22) te verlengen met zes weken;
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Gelet op:
artikel 4 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 10 juni 2022 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 zes (6) weken;

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, 3 juni 2022
J.A. Boekhoudt
De minister van Transport,
Integriteit, Natuur en Ouderenzaken,
U.M. Arends
De minister van Algemene Zaken, Innovatie,
Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening,
E.C. Wever-Croes
De minister van Justitie en Sociale Zaken,
R.G. Tjon
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 3 JUNI 2022
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, COMMUNICATIE EN
DUURZAME ONTWIKKELING
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

:
:
:

287,4
260,0
252,2

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

:
:
:

321,2
290,3
277,6

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 8 juni 2022 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en met 8
juni 2022.
G.B. Wever
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