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OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- CARDONA ARISTIZABAL, Conrado,
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats,
om op dinsdag 24 augustus 2021 om 09:45
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIJKHOFF, Verna Magali ingediend voogdijwijziging verzoek AUA202100772 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
Ten aanzien van alle erfgenamen van:
1).

2).

Wijlen mevrouw Rinolfa Guillermina
Kock, geboren op Aruba op 29 mei,
1939, overleden op 9 december, 2011
op Aruba (“Mw. Kock”), en
Wijlen de heer Jose Roman Alzamora
Espinoza, geboren in Peru op 19 juni,
1930, overleden in Aruba op 14 juli,
2014 (“Dhr. Alzamora Espinoza”).

EDITIE NO. 9

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

Wegens de verkoop (althans een aanbod tot
koop) van het recht van erfpacht gelegen te
Palm Beach 496, in Aruba met de daarop gebouwde woning, groot 696m2 (‘Onroerend
Goed’), dat toebehoort aan de erfgenamen
van wijlen mw. Kock en wijlen dhr. Alzamora Espinoza,
een ieder die erfgenaam is, althans denkt te
zijn, van wijlen mw. Kock en wijlen dhr. Alzamora Espinoza, of naar zijn/haar mening
zichzelf als mede-eigenaar van het Onroerend
Goed beschouwt, wordt verzocht om zo
spoedig mogelijk met de advocate mevrouw
mr. D. Carolina Lopez Paz contact op te nemen bij De Cuba Wever Attorneys at Law
gelegen te Caya Ernesto O. Petronia 62,
Oranjestad, Aruba. U wordt verzocht om alsdan een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
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MEDEDELING ONTSLAGNEMING
KHAMPI HOLDING N.V.
Hierbij delen wij u mede dat per 30 oktober
2020 IMC International Management & Trust
Company N.V. haar ontslag heeft ingediend
als directeur van bovengenoemde vennootschap.
De voormalige directeur,
IMC International Management & Trust
Company N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
CYRANO HOLDING COMPANY N.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar heeft geconstateerd dat de
vennootschap geen schulden heeft.
De aanwezige baten zullen - na aftrek van de
laatste liquidatiekosten - worden uitgekeerd
aan de aandeelhouders van de vennootschap
naar rato van hun aandelenbezit.
De vereffenaar,
Mr. P. van de Laarschot
Christinalaan 11, Curaçao

MEDEDELING ONTSLAGNEMING
TLOYD GROUP ARUBA VBA
Hierbij delen wij u mede dat per 8 april 2021,
IMC International Management & Trust
Company N.V. haar ontslag heeft ingediend
als directeur van bovengenoemde vennootschap.
De voormalig directeur,
IMC International Management & Trust
Company N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
DANA’S WOONIDEE N.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de algemene vergadering van
de aandeelhouders gehouden op 8 april 2021
is besloten de vennootschap te ontbinden.
Vanwege het feit dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
De vereffenaar,
A.R.M. van der Donk
Sabana Basora 48
Aruba

MEDEDELING ONTSLAGNEMING
AGILESIGHT FREE ZONE N.V.
Hierbij delen wij u mede dat per 9 april 2021
IMC International Management & Trust
Company N.V. haar ontslag heeft ingediend
als directeur van bovengenoemde vennootschap.
De voormalige directeur
IMC International Management & Trust
Company N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
GOSHEN SUSTAINABLE
CORPORATION VBA
(in liquidatie)
De vereffenaars van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Goshen Sustainable
Corporation VBA maken hiermede bekend
dat bij aandeelhoudersvergadering van 31
maart 2021 is besloten om per 1 april 2021 tot
ontbinding en liquidatie van de vennootschap
over te gaan.
Het plan van uitkering ligt ter inzage ten kantore van de vereffenaars en bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
Aruba, 12 april 2021
De vereffenaar,
Eugene H.J. Martis
Caya Dr. J.E.M. Arends 12
Aruba
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LIQUIDATIE
STICHTING PENSIOENFONDS &
BELEGGINGEN DIWI
(in liquidatie)
Op 31 december 2020 heeft het bestuur unaniem besloten om Stichting Pensioenfonds &
Beleggingen Diwi (hierna: “de Stichting”) te
ontbinden.
De vereffenaar heeft terstond bij diens aantreden geconstateerd dat er geen, aan hem bekende, baten aanwezig zijn, waarmee derhalve de stichting is opgehouden te bestaan en
de vereffening is beëindigd.
De vereffenaar,
Dhr. Wilhelmus Marie Grol
Avenida Milio Croes 46-G
LIQUIDATIE
SNOWFLAKE CORPORATION A.V.V.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten
kantore van het handelsregister als ten kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
KAVITA ENTERPRISES N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 19 maart
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Rajesh Purshotam Chatlani
Koyari 38 B
Aruba

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 9 april 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: CLARA LÓPEZ
LUNA; officieel zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 23 augustus 2021 des
voormiddags om 09:00 uur; ter terechtzitting
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr.
51 in Aruba, te verschijnen teneinde op het
door CELESTICO HAROLD GREGORIO
SAMBO 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, 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 8 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
VICTOR JOSE HERRERA CALDERON,
zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 23 augustus 2021, des
voormiddags om 9:20 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
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JESSICA ELENA GOMEZ, wonende in
Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.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 8 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
MARTINA CEDEÑO ACOSTA, zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 23 augustus 2021, des
voormiddags om 9:10 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
LEONARDO ERNESTO PANTHOPHLET,
wonende in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.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 8 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is

JHON FREDY MORENO MUÑOZ, zonder
bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 23 augustus 2021, des
voormiddags om 9:40 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
KERNIS MARIA ELENA MARTE, wonende in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.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, 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 1 april 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan
Miguel Antonio NOLASCO SELMO, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in Aruba
BETEKEND:
Een grosse van beschikking van 15 maart
2021, ten verzoeke van GISELA ALEXANDRA CALDERON HARRIGAN, wonende in
Aruba, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 15 december 2017 in Aruba, met elkander gehuwd is uitgesproken.
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 16 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan
Luz Helena GONZALEZ AMAYA, wonende
in Aruba
BETEKEND:
Een grosse van een rechterlijke beschikking
van 1 maart 2021, ten verzoeke van Anthony
André GEERMAN, wonende in Aruba,
waarbij de echtscheiding tussen partijen op 9
september 1998 in Aruba, met elkander gehuwd is uitgesproken.
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 16 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is Cristian Javier HERNANDEZ DAVILA, met onbekende woon- en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om maandag, 30 augustus 2021 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 Paola Amadee Sophia THIJSEN, ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 16 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is Anthony Silvio Jean-Pierre PEÑA, met onbekende woon- en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om maandag, 30 augustus 2021 des voormiddags om 09:10 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 Vanessa
Sharnella TRENIDAD, ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 16 april 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is Car-
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los Mario BRITO CERCHAR, met onbekende woon- en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om maandag, 30 augustus 2021 des voormiddags om 09:40 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 Liliana
RICO FRANCO, ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en
bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
van 16 april 2021, waarvan afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba,
die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is aan: de heer Serge SIBILO en mevrouw Cindee WEVER, laatste bekende
woonadres San Fuego 5R doch met onbekende woon- en of verblijfplaats in Aruba of elders
BETEKEND:
De oorspronkelijk op 8 april 2021 gerichte
brief met als onderwerp “Your accounts at
Aruba Bank N.V. as per april 8th, 2021”, ten
verzoeke van: de naamloze vennootschap
Aruba Bank N.V., gevestigd en kantoorhoudende in Aruba.
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 bij het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en
bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
van 16 april 2021, waarvan afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba,
die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is aan: Anastasios C Sideris en Felicetta
Cascarano Indorato met laatste bekende adres
Calle 139 # 114 – 10 Prebo II Valencia Estado Carabobo, Venezuela, thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders;
BETEKEND:
De oorspronkelijk op 8 april 2021 gerichte
brief met als onderwerp “Your accounts at
Aruba Bank N.V. as per april 8th, 2021”, ten
verzoeke van: de naamloze vennootschap
Aruba Bank N.V. gevestigd en kantoorhoudende in Aruba.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 28 februari 2021
(Voor winstverdeling 2020)
(ARTIKEL 32 VAN DE CENTRALE BANKVERORDENING)
_______________________________________________________________________________
ACTIVA
AFL.
PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN
AFL.
_______________________________________________________________________________
Goud1)
Vorderingen in buitenlandse
geldsoorten
Gebouwen en inventaris
Voorraad herdenkingsmunten
Drukkosten bankbiljetten
Diverse rekeningen

376.738
1.814.193
18.585
571
3.579
12.547

Bankbiljetten in omloop
287.769
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
51.054
- Banken
1.458.078
- Overige
1.293
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
73
Gelden in consignatie
2.194
Diverse rekeningen
3.782
Herwaardering goud en deviezen
290.265
Algemene reserve en onverdeelde winst 121.705
Kapitaal
10.000

__________
2.226.213
=========

Beleningsrente: 1%

__________
2.226.213
=========

J.R. SEMELEER
PRESIDENT
CENTRALE BANK VAN ARUBA

1) Goud wordt per kwartaal gewaardeerd tegen de geldende marktwaarde. De herwaardering vindt plaats in maart,
juni, september en december van elk jaar.
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ELECTORALE RAAD
De Electorale Raad als bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening politieke partijen
AB 2001 no. 96
DBSB-ALG-0047
Gezien:
De door vereniging "PUEBLO PROME" in afschrift overgelegde notarieel verleden statuten
van de vereniging en het verzoek tot registratie als politieke partij met aanduiding "PP";
Overwegende dat:
op 25 maart 2021 de vereniging zich heeft gewend tot de directeur van het Bureau Voorlichting van de Landsoverheid voor het verkrijgen van inlichtingen voor het indienen van het
verzoekschrift;
de directeur zonder vertraging aan haar doorzendplicht heeft voldaan met betrekking tot dit
verzoek om inlichtingen, en de directeur van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB), in kennis heeft gesteld van de door de vereniging gewenste registratie en dat
genoemd verzoek door de directeur DBSB zonder vertraging is doorgezonden aan de Electorale Raad;
het verzoek tot registratie tevens op informatie van de directeur DBSB aan het kantoor van
de DBSB is afgegeven;
er sprake was van tussenliggende vrije dagen en een onverwacht besluit tot ontbinding van de
Staten;
in deze pandemische crisistijd, waarbij door contactbeperkingen en andere maatregelen de
ER niet optimaal bereikbaar is, enige vertraging in het indieningsproces de vereniging niet
kan worden verweten;
de vereniging geacht moet worden het verzoek te hebben ingediend op 25 maart 2021;
Gelet op:
De artikelen 9, 10 eerste lid, 11, 12 en 18 eerste lid van voornoemde landsverordening;
Overwegende ten aanzien van het verzoek:
dat de statuten van de vereniging "PUEBLO PROME” aan de vereisten van de Landsverordening politieke partijen voldoet;
Besluit:
de vereniging "PUEBLO PROME" te registreren als politieke partij met aanduiding "PP".
Gedaan in Aruba op 8 april 2021

De Electorale Raad
G.A.E. Thodé, voorzitter
in Aruba op 8 april 2021
r de Electorale Raad,
G.A.E. Thodé
voor afschrift,
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LANDSBESLUIT
VAN 24 MAART 2021 No. 2
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA, wnd.
Op voordracht van de Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling
Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Universiteit van Aruba er een College van Curatoren
bestaat;
dat de leden van het College van Curatoren bij landsbesluit worden benoemd voor een periode van vier (4) jaren;
dat de waarnemend president-curator van het College van Curatoren, de heer drs. H. Koolman, bij schrijven van 20 november 2020, met kenmerk CvC-U-20041, gericht aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap, en Duurzame Ontwikkeling, twee (2) kandidaat-leden
heeft voorgedragen voor de vervulling van de functie van lid van het College van Curatoren;
dat na ampele overweging gekozen is voor de heer mr. Eugene Martis;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om de heer mr. Eugene Martis te benoemen
als lid van het College van Curatoren;
Gelet op:
Artikel 7, eerste en tweede lid, van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988
no. 100);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 januari 2021 de heer mr. Eugene Martis te benoemen als lid van het College van Curatoren van de Universiteit van Aruba voor een periode van vier (4) jaren:

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 24 maart 2021
Y.V. Lacle-Dirksz
De Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling,
A.R. Lampe
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LANDSBESLUIT
VAN 31 MAART 2021 No. 15
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA wnd.
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken,
Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie
Overwegende:
dat de Sociaal Economische Raad uit ten hoogste negen leden bestaat;
dat de Sociaal Economische Raad onder meer dient te bestaan uit drie leden afkomstig van
de werkgeverskring;
dat de Aruba Trade & Industry Association (A.T.I.A.), bij brief van 13 januari 2021, de
heer Tristan P. Every heeft voorgedragen voor de vervulling van de functie van lid van de
Sociaal Economische Raad;
dat de ministerraad op 9 februari 2021 (BE-09/21) heeft ingestemd met de benoeming van
de heer Tristan P. Every als lid van de Sociaal Economische Raad;
Gelet op:
artikelen 3 en 9 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad (AB 1987 no. 103);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 maart 2021, de heer Tristan P. Every, vertegenwoordiger van de Aruba
Trade & Industry Association, te benoemen als lid van de Sociaal Economische Raad voor
een periode van twee (2) jaren;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt
Oranjestad, 31 maart 2021
Y.V. Lacle-Dirksz

De Minister van Algemene Zaken,
Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie,
E.C. Wever-Croes
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LANDSBESLUIT
VAN 31 MAART 2021 No. 16
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA wnd.
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie,
Overwegende:
dat de Sociaal Economische Raad uit ten hoogste negen leden bestaat;
dat de Sociaal Economische Raad onder meer dient te bestaan uit drie leden afkomstig van
de werkgeverskring;
dat de heer Ronald J. van Trigt bij Landsbesluit van 31 juli 2019 no.4 (DWJZ/No.170/19)
met ingang van 1 januari 2019 als plaatsvervangend lid is benoemd van de Sociaal Economische Raad en dat zijn zittingstermijn derhalve per 1 januari 2021 is verlopen;
dat de heer Ronald J. van Trigt na 1 januari 2021 als plaatsvervangend lid van de Sociaal
Economische Raad is aangebleven;
dat de Aruba Trade & Industry Association (A.T.I.A.), bij brief van 13 januari 2021, de
heer Ronald J. van Trigt wederom heeft voorgedragen voor de vervulling van de functie van
plaatsvervangend lid van de Sociaal Economische Raad;
dat de ministerraad op 9 februari 2021 (BE-09/21) heeft ingestemd met de benoeming van
de heer Ronald J. van Trigt als plaatsvervangend lid van de Sociaal Economische Raad;
dat abusievelijk niet is voorzien in de voorafgaande benoeming van de heer Ronald J. van
Trigt;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om de heer Ronald J. van Trigt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 wederom te benoemen als plaatsvervangend lid van de
Sociaal Economische Raad voor een periode van twee (2) jaren;
Gelet op:
artikelen 3 en 9 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad (AB 1987 no. 103);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 januari 2021, de heer Ronald J. van Trigt, vertegenwoordiger van de Aruba Trade & Industry Association, wederom te benoemen als plaatsvervangend lid van de
Sociaal Economische Raad voor een periode van twee (2) jaren;
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II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 31 maart 2021
Y.V. Lacle-Dirksz

De Minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie,
E.C. Wever-Croes
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LANDSBESLUIT
VAN 7 APRIL 2021 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA wnd.
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat ingevolge het Landsbesluit toevoeging in strafzaken er een Commissie toevoeging in
strafzaken bestaat;
dat de leden van de Commissie toevoeging in strafzaken bij landsbesluit worden benoemd
voor een periode van twee (2) jaren;
dat de leden telkens voor een periode van twee (2) jaren kunnen worden herbenoemd;
dat mevrouw mr. E.M.D. Angela bij Landsbesluit van 7 mei 2018 No.3
(DWJZ/No.1230/18) met ingang van 1 november 2017 als lid tevens voorzitter van de
Commissie toevoeging in strafzaken is benoemd voor een periode van twee (2) jaren;
dat de benoemingstermijn van mevrouw mr. E.M.D. Angela per 1 november 2019 is verlopen;
dat mevrouw mr. E.M.D. Angela sedert 1 november 2019 in de functie van lid tevens voorzitter is aangebleven;
dat de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, bij brief van 18 februari 2020, kenmerk
Pr.015/2020, mevrouw mr. E.M.D. Angela heeft voorgedragen om wederom te worden benoemd tot lid tevens voorzitter van de Commissie toevoeging in strafzaken;
dat abusievelijk niet is voorzien in de herbenoeming van mevrouw mr. E.M.D. Angela als
lid tevens voorzitter van de Commissie toevoeging in strafzaken;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om mevrouw mr. E.M.D. Angela, met terugwerkende kracht tot 1 november 2019 wederom te benoemen als lid tevens voorzitter
van de Commissie toevoeging in strafzaken voor een periode van twee (2) jaren;
dat hierna de benoemingstermijn van mevrouw mr. E.M.D. Angela per 1 november 2021
zal verlopen;
dat de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, bij brief van 18 februari 2021, kenmerk
Pr.014/2021, mevrouw mr. E.M.D. Angela heeft voorgedragen om wederom te worden benoemd tot lid tevens voorzitter van de Commissie toevoeging in strafzaken;
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dat het wenselijk is om mevrouw mr. E.M.D. Angela, met ingang van 1 november 2021,
wederom te benoemen als lid tevens voorzitter van de Commissie toevoeging in strafzaken
voor een periode van twee (2) jaren;
Gelet op:
artikel 3, eerste en vierde lid, van het Landsbesluit toevoeging in strafzaken (AB 1997 no.
50);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 november 2019 mevrouw mr. E.M.D. Angela wederom te benoemen als
lid tevens voorzitter van de Commissie toevoeging in strafzaken voor een periode van twee
(2) jaren;

II.

met ingang van 1 november 2021 mevrouw mr. E.M.D. Angela wederom te benoemen als
lid tevens voorzitter van de Commissie toevoeging in strafzaken voor een periode van twee
(2) jaren;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 7 april 2021
Y.V. Lacle-Dirksz

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 7 APRIL 2021 No. 2
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA wnd.
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat ingevolge de Advocatenverordening er een Raad van Appèl bestaat;
dat de plaatsvervangende leden van de Raad van Appèl bij landsbesluit worden benoemd
voor een periode van drie (3) jaren;
dat de plaatsvervangende leden telkens voor een periode van drie (3) jaren kunnen worden
herbenoemd;
dat de heer mr. A.A.D.A. Carlo bij Landsbesluit van 5 mei 2017 No.41
(DWJZ/No.1363/17) met ingang van 1 augustus 2017 wederom als plaatsvervangend lid
van de Raad van Appèl is benoemd voor een periode van drie (3) jaren;
dat de benoemingstermijn van de heer mr. A.A.D.A. Carlo per 1 augustus 2020 is verlopen;
dat de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, bij brief van 21 februari 2020, kenmerk
Pr.023/2020, de heer mr. A.A.D.A. Carlo heeft voorgedragen om wederom te worden benoemd tot plaatsvervangend lid van de Raad van Appèl;
dat abusievelijk niet is voorzien in de herbenoeming van de heer mr. A.A.D.A. Carlo als
plaatsvervangend lid van de Raad van Appèl;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om, de heer mr. A.A.D.A. Carlo met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2020 wederom te benoemen als plaatsvervangend lid van de
Raad van Appèl voor een periode van drie (3) jaren;
Gelet op:
artikel 21 van de Advocatenverordening;
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 augustus 2020 de heer mr. A.A.D.A. Carlo wederom te benoemen als
plaatsvervangend lid van de Raad van Appèl voor een periode van drie (3) jaren;
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II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 7 april 2021
Y.V. Lacle-Dirksz

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 7 APRIL 2021 No. 3
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA wnd.
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat ingevolge de Advocatenverordening er een Raad van Appèl bestaat;
dat de plaatsvervangende leden van de Raad van Appèl bij landsbesluit worden benoemd
voor een periode van drie (3) jaren;
dat de plaatsvervangende leden van de Raad van Appèl telkens voor een periode van drie
(3) jaren kunnen worden herbenoemd;
dat de heer mr. M.F. Murray, mr. P.E.A.L.M. van de Laarschot, mr. M.R.B. Gorsira en mr.
K. Frielink bij Landsbesluit van 7 mei 2018 No.4 (DWJZ/No.1231/18) met ingang van 1
april 2018 als plaatsvervangende leden van de Raad van Appèl zijn benoemd voor een periode van drie (3) jaren;
dat de benoemingstermijn van bovengenoemde personen per 1 april 2021 zal verlopen;
dat de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, bij brief van 24 augustus 2020, kenmerk
Pr.082/2020, bovengenoemde personen heeft voorgedragen om wederom te worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Raad van Appèl voor een periode van drie (3) jaren;
Gelet op:
Artikel 21 van de Advocatenverordening (AB 2001 no. GT 14);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 april 2021 wederom te benoemen als plaatsvervangende leden van de
Raad van Appèl voor een periode van drie (3) jaren:
mr. M.F. Murray
mr. P.E.A.L.M. van de Laarschot
mr. M.R.B. Gorsira
mr. K. Frielink
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II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 7 april 2021
Y.V. Lacle-Dirksz

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 12 APRIL 2021 No. 1
de Gouverneur van Aruba
op voordracht van de minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg,
Innovatie en Energie en de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

Gelezen:
het verzoek van de directeur van de in Aruba gevestigde naamloze vennootschap genaamd
Naamloze Vennootschap Electriciteit-Maatschappij “Aruba”, (hierna: N.V. ELMAR) van
10 augustus 2020 en het verzoek van 17 juli 2019 namens de naamloze vennootschappen
Utilities Aruba N.V., Water- en Energiebedrijf Aruba (WEB) N.V. en N.V. ELMAR, strekkende tot het verlenen van een nieuwe elektriciteitsconcessie aan N.V. ELMAR;
Overwegende:
- dat op 15 februari 1950 (no. 1080) voor het eerst aan de N.V. ELMAR een uitsluitende vergunning (concessie) in de zin van de Landsverordening elektriciteitsconcessies (AB 1991
no. GT 82), (hierna: elektriciteitsconcessie) voor een bepaalde tijd was verleend;
-

dat de verleende elektriciteitsconcessie bij landsbesluit van 12 januari 2000 no. 2 reeds was
verlengd voor de wettelijk toegestane periode van 5 jaren en hierdoor niet nogmaals verlengd kon worden;

-

dat het echter in het kader van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in Aruba
wenselijk en noodzakelijk was om een nieuwe elektriciteitsconcessie aan de N.V. ELMAR
te verlenen;

-

dat gelet op het bovenstaande aan de N.V. ELMAR bij landsbesluit van 16 oktober 2006
(No. 14) voor de periode ingaande 15 februari 2005 en eindigende 14 februari 2016 een
nieuwe elektriciteitsconcessie aan de N.V. ELMAR werd verleend;

-

dat deze elektriciteitsconcessie door verloop van de termijn, derhalve op 15 februari 2016
was vervallen;

-

dat de N.V. ELMAR het enige bedrijf is in Aruba die de kennis en capaciteit heeft om binnen het gebied van Aruba inrichtingen voor het distribueren van elektriciteit te bouwen, aan
te leggen of in gebruik te hebben met het doel deze aan derden te leveren;

-

dat het met het oog op de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in Aruba derhalve
wederom wenselijk en noodzakelijk was om een nieuwe elektriciteitsconcessie aan de N.V.
ELMAR te verlenen;
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-

dat het voorts wenselijk was om gelet op ontwikkelingen ten aanzien van groene energie, de
concessievoorwaarden in overeenstemming te brengen met het door de regering van Aruba
ontwikkelde energiebeleid;

-

dat gelet op het bovenstaande aan de N.V. ELMAR bij landsbesluit van 6 april 2017 (No. 1)
voor de periode 15 februari 2016 -14 februari 2026 een nieuwe elektriciteitsconcessie werd
verleend;

-

dat het in het kader van een te sluiten leningsovereenkomst tussen Utilities Aruba N.V.,
Water- en Energiebedrijf (W.E.B) Aruba en N.V. ELMAR met diverse financiële instellingen, er diverse (ontbindende) voorwaarden door de lenders werden gesteld onder meer met
betrekking tot de inhoud van de elektriciteitsconcessie van de N.V. ELMAR;

-

dat als gevolg hiervan diverse voorwaarden in de aan de N.V. ELMAR verleende elektriciteitsconcessie gewijzigd moeten worden;

-

dat de minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie en de
minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur per brief van 21 oktober 2019 hebben bevestigd dat in het kader van de te sluiten leningsovereenkomst een nieuwe concessie
aan N.V. ELMAR verleend zou worden;

-

dat op 27 november 2019 meergenoemde leningsovereenkomst is gesloten tussen Utilities
Aruba N.V., Water- en Energiebedrijf (W.E.B) Aruba en N.V. ELMAR als borrowers met
diverse financiële instellingen als lenders;

-

dat gelet op het bovenstaande het wenselijk is de bestaande concessie in te trekken en aan
de N.V. ELMAR een nieuwe elektriciteitsconcessie te verlenen;

-

dat het derhalve wenselijk is om wederom een nieuwe elektriciteitsconcessie aan N.V.
ELMAR te verlenen voor een periode van 20 jaar;

Gelet op:
de artikelen 1,3 en 4, eerste lid, van de Landsverordening elektriciteitsconcessies (AB 1991
no. GT 82);
Gehoord:
het advies van de Raad van Advies d.d. 13 januari 2021 met kenmerk RvA 167/20;
HEEFT BESLOTEN:
I.

Met ingang van 15 februari 2016 aan N.V. ELMAR een exclusieve vergunning onder de
benaming concessie te verlenen, voor het bouwen, aanleggen of in gebruik hebben binnen
het gebied van Aruba van inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit, met het doel deze aan derden te leveren, en geleidingen voor de overbrenging omzetting en verdeling daarvan, onder de volgende voorwaarden:
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Artikel 1
In deze vergunning wordt verstaan onder:
Brutowinst:

het aantal verkochte kilowattuur (kWh) vermenigvuldigd met de brutomarge, waarbij de brutomarge het verschil tussen de inkoopprijs en
verkooprijs per kWh is;

Concessie:

een exclusieve vergunning voor het bouwen, aanleggen of in gebruik
hebben binnen het gebied van Aruba van inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit, met het doel deze aan derden te leveren, en geleidingen voor de overbrenging omzetting en verdeling daarvan, zoals
bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening elektriciteitsconcessies
(AB 1991 no. GT 82);

Concessiegebied:

het gehele gebied van Aruba;

Concessiehoudster:

de naamloze vennootschap, N.V. Electriciteit-Maatschappij “Aruba”
(N.V. ELMAR);

Net:

één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en
andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en
hulpmiddelen liggen binnen de installatie van de concessiehoudster;

Particulier doeleinde:

de bouwmatige ontwikkeling van een woning en/of appartement(en)
door of namens een individu, met een gelijktijdig te verwachten vermogen van maximaal 18 kVA en niet zijnde een initiële Aansluiting in
de zin van artikel 4 en artikel 7 van de Algemene Voorwaarden alsook
artikel I van de Algemene Bepalingen behorende tot de voorwaarden
voor aansluiting aan het elektriciteitsnet van de N.V. ELMAR;

Projectmatig doeleinde:

iedere bouwmatige ontwikkeling, niet zijnde een initiële Aansluiting in
de zin van artikel 4 en artikel 7 van de Algemene Voorwaarden alsook
artikel I van de Algemene Bepalingen behorende tot de voorwaarden
voor aansluiting aan het elektriciteitsnet van de N.V. ELMAR, met een
gelijktijdig te verwachten vermogen van boven 18 kVA; woningen in
de vorm van een verkavelingsplan en/of de bouwmatige ontwikkeling
van een appartementen-complex en/of een kantoor-, bedrijfs- en commercieel complex en/of hotel en condominium met bijbehorende faciliteiten en/of sport- en recreatiefaciliteiten en/of landbouw- en veeteeltprojecten;

Stroomverbruiker:

een natuurlijk of rechtspersoon die beschikt over een aansluiting op het
net of een verzoek voor een dergelijke aansluiting bij N.V. ELMAR
heeft ingediend.

JAARGANG 2021 EDITIE NO. 9

LANDSCOURANT VAN ARUBA
23 april 2021
Pagina 22
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Artikel 2 Duur
De concessie wordt aan de Concessiehoudster verleend voor de periode van 15 februari 2016 tot
en met 14 februari 2036.
Artikel 3 Verplichting tot stroomlevering
De Concessiehoudster is verplicht om behoudens de gevallen bedoeld in de artikelen 4 en 5 van dit
landsbesluit, binnen het Concessiegebied te allen tijde in elke verlangde hoeveelheid en tegen de
algemeen geldende voorwaarden en tarieven elektrische stroom te leveren aan een Stroomverbruiker. Zij breidt hiervoor zo nodig haar leidingnetten en de daarbij behorende inrichtingen uit.
Artikel 4 Beperking der verplichting
a. Particulier doeleinde.
Indien voor de aansluiting van het perceel (de percelen) van een Stroomverbruiker met Particulier doeleinde uitbreiding van de bestaande leidingnetten nodig is, in artikel 3 slechts van toepassing voor het geval de jaarlijkse Brutowinst uit stroomverbruik, welke in de eerstvolgende 5
(vijf) jaren ten gevolge van de uitbreiding van leidingnetten zijn te verwachten, minstens 10%
(tien ten honderd) zullen bedragen van de kosten, door de Concessiehoudster aan de uitbreiding
van de leidingen te besteden.
b. Indien de voorwaarden van artikel 4, onderdeel a, niet worden vervuld en de Concessiehoudster
dientengevolge niet tot uitbreiding van de leidingen ten behoeve van de aansluiting van percelen als bedoeld in artikel 4, onderdeel a, zou overgaan, zullen de bewoners of eigenaars van die
percelen het recht hebben naar keuze het tekort aan inkomsten te waarborgen, dan wel zoveel
in de kosten van de uitbreiding bij te dragen, dat de door de Concessiehoudster daaraan te besteden kosten niet meer bedragen dan het 10 (tien)-voudige van de door haar ten gevolge van
die uitbreiding te verwachten vermeerdering van de jaarlijkse Brutowinst. Nadat van dit recht
gebruik is gemaakt, vervalt de in artikel 4, onderdeel a, vermelde uitzondering van de verplichting tot stroomlevering.
c. Projectmatig doeleinde.
Indien voor de aansluiting van het perceel (de percelen) van een Stroomverbruiker met Projectmatig doeleinde uitbreiding van de bestaande leidingnetten en de daarbij behorende inrichtingen nodig is, welke nader wordt uitgewerkt in de toepasselijke voorwaarden van de Concessiehoudster voor uitbreiding van de bestaande leidingnetten en de daarbij behorende inrichtingen, is artikel 3 slechts van toepassing, onder nader te stellen voorwaarden, en na betaling aan
de Concessiehoudster van maximaal 50% van de kosten die verband houden met de uitbreiding
van de bestaande leidingnetten/inrichtingen. Het voorgaande is ter afdekking van het risico van
de Concessiehoudster dat de jaarlijkse Brutowinst uit stroomverbruik, welke in de eerstvolgende vijf (5) jaren ten gevolge van de uitbreiding van leidingnetten en de daarbij behorende inrichtingen is te verwachten, niet minstens 10% (tien ten honderd) zal bedragen van de kosten,
door de Concessiehoudster aan de uitbreiding van de leidingnetten en de daarbij behorende inrichtingen te besteden.
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Artikel 5 Ontheffing van de verplichting
a. Van de verplichting tot stroomlevering als bedoeld in artikel 3, zal de Concessiehoudster zijn
ontheven ten opzichte van een Stroomverbruiker, die ingevolge de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van Aruba jegens de Concessiehoudster, indien en voor zover deze betrekking
heeft op de levering van elektrische stroom, in verzuim is, dan wel weigert de Concessiehoudster een eenmalige waarborgsom te betalen, die gelijk staat met de prijs van het door haar geschatte elektriciteitsverbruik over één (1) maand.
b. Voorts zal de Concessiehoudster zijn ontheven van de verplichting tot stroomlevering ten aanzien van Stroomverbruikers, die weigeren hun elektrische inrichting in overeenstemming te
brengen met de wettelijk vastgestelde elektrische installatievoorschriften en inrichtingen.
Artikel 6 Waarborgkapitaal
a. Het ingevolge artikel 2 van de Landsverordening elektriciteitsconcessies (AB 1991 no. GT 82)
gestorte waarborgkapitaal bedraagt Afl. 1.000.000,00 (zegge: één miljoen 00/00 Arubaanse
Florin).
b. De minister, belast met energiezaken, is te allen tijde bevoegd om, indien naar zijn oordeel,
zulks voor de behoorlijke elektriciteitsvoorziening van het Concessiegebied wordt nodig geacht, ten laste van dit bedrag werken te ondernemen en uit te voeren, indien de Concessiehoudster daarvan in verzuim daarvan mocht blijken.
c. De Concessiehoudster stort, indien van deze waarborgen gelden zijn verbruikt, in ’s Lands kas
telkens een zodanige som geld, dat de waarborgsom steeds bestaat uit het oorspronkelijke volle
bedrag van Afl. 1.000.000,00 en zulks binnen de tijd van drie (3) maanden, nadat door of vanwege de minister, belast met energiezaken, aan de Concessiehoudster bericht is gegeven, dat
het Land over enig gedeelte van het waarborgkapitaal heeft beschikt. Over het bedrag van het
waarborgkapitaal wordt geen interest betaald.
d. De niet voldoening of niet tijdige voldoening van de verplichtingen door de Concessiehoudster
ten aanzien van het waarborgkapitaal, zoals boven omschreven, kan de onmiddellijke intrekking van de Concessie ten gevolge hebben.
Artikel 7 Voorwaarden en tarieven
a. De voorwaarden waaronder Stroomverbruikers aansluiting aan het Net dan wel uitbreiding van
de bestaande leidingnetten en de daarbij behorende inrichtingen verkrijgen, zijn neergelegd in
de Algemene Voorwaarden met daarbij behorende bijlagen. Deze Algemene Voorwaarden
worden vastgesteld en gewijzigd na verkregen goedkeuring van de minister, belast met energiezaken.
b. De tarieven worden vastgesteld en gewijzigd in overeenstemming met en na verkregen goedkeuring van de minister belast met economische zaken. Verhoging van de tarieven is slechts
mogelijk indien onvoorziene omstandigheden en wijzigingen zich voordoen, welke naar het
JAARGANG 2021 EDITIE NO. 9

LANDSCOURANT VAN ARUBA
23 april 2021
Pagina 24
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

oordeel van de minister belast met economische zaken, een verhoging van de tarieven rechtvaardigen.
c. De minister belast met economische zaken zal ook, voor zover nodig, aanpassingen in de tarieven toestaan, vaststellen en/of goedkeuren om de Concessiehoudster in staat te stellen aan haar
betalingsverplichtingen, voortvloeiende uit een of meerdere leenovereenkomsten te voldoen en
Concessiehoudster in staat te stellen om investeringen te doen overeenkomstig haar budget- en
investeringsprogramma, goedgekeurd door de raad van commissarissen en/of de algemene vergadering van aandeelhouders van de Concessiehoudster.
d. De Concessiehoudster treft geen maatregelen en geeft geen voorschriften waardoor zij de
Stroomverbruikers zou dwingen tot toepassing van benodigdheden van bijzondere aard, welke
uitsluitend van de Concessiehoudster of van door haar aangewezen fabrikanten of handelaars
kunnen worden betrokken.
e. De Concessiehoudster verklaart geen algemene voorwaarden op haar overeenkomsten met de
stroomverbruikers van toepassing die onredelijk bezwarend zijn in de zin van artikel 6:236 en
6:237 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 2000 no. 69).
f. De Concessiehoudster is verplicht om aan de Stroomverbruiker bij een verzoek voor een dergelijke aansluiting, kosteloos een afschrift van de Algemene Voorwaarden met bijbehorende bijlagen te verstrekken. Daarnaast kan op verzoek van de Stroomverbruiker door de Concessiehoudster te allen tijde kosteloos een afschrift van de Algemene Voorwaarden met bijbehorende
bijlagen worden verstrekt.
Artikel 8 Systeem
a. De over te brengen en te verdelen elektrische stroom levert een draaistroom zoals vastgesteld
in artikel 2 van het Landsbesluit installatievoorschriften elektrische inrichtingen (AB 1996 no.
GT 5) of het landsbesluit dat het vervangt.
b. Hoogspanningsleidingen worden aangelegd conform de bepalingen van het Landsbesluit elektrische leidingen en kabels (AB 1990 no. GT 53) of het landsbesluit dat het vervangt.
c. De Concessiehoudster is geen precario verschuldigd voor het hebben – in, op of boven openbare grond of openbaar water – van buizen, kabels, leidingen of draden met de daarvoor benodigde palen welke, ingevolge artikel 5, eerste lid, onderdeel f van het Retributie- en legesbesluit
Directie Infrastructuur en Planning (AB 2004 no. 7), tot nutsleidingen zijn verklaard.
Artikel 9 Termijn van ingebruikstelling
De inrichtingen en leidingen waarvoor ingevolge artikel 5 van de Landsverordening elektriciteitsconcessies goedkeuring van de minister, belast met energiezaken, is verkregen, worden voor het
voornaamste deel, behoudens overmacht, aangelegd en in bedrijf gesteld, binnen achttien maanden
na verkrijging van de goedkeuring.
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Artikel 10 Bijgewerkte tekeningen en gegevens van de werken
a. De Concessiehoudster verstrekt telkens wanneer de minister, belast met energiezaken, daartoe
op redelijke gronden termen aanwezig acht, geheel bijgewerkte tekeningen en gegevens van de
werken voor opwekking, overbrenging, omzetting en verdeling van de elektrische stroom aan
deze minister.
b. Wanneer deze tekeningen en gegevens van de werken de minister belast met energiezaken aanleiding geven tot het doen van aanwijzingen omtrent nodig geachte wijzigingen of omtrent de
wijze waarop verdere uitbreiding van die werken tot stand moet worden gebracht, dan geeft de
Concessiehoudster aan deze aanwijzingen volledig gevolg.
Artikel 11 Eisen voor het bedrijf
a. De Concessiehoudster neemt in het belang van een ongestoorde en geregelde stroomlevering
ten genoegen van de minister, belast met energiezaken, alle maatregelen welke de wetenschap
en ondervinding als nodig of nuttig hebben doen kennen.
b. De Concessiehoudster draagt zorg dat aan de verbruikstoestellen onder geen omstandigheid een
aanzienlijk veel hogere spanning kan optreden, dan die welke als nominaal is aangenomen.
c. Deze nominale spanning wordt op het aansluittoestel (elektriciteitsmeter e.d.) duidelijk aangegeven.
d. Afwijkingen van het spanningsniveau mogen niet groter zijn dan 4% van de nominale spanning. Boven deze afwijkingen mogen geen schommelingen groter dan 3% gedurende langer
dan 5 minuten per uur voorkomen.
e. De Concessiehoudster geeft van elke storing van enige magnitude in de stroomlevering, zo
spoedig mogelijk schriftelijk, waaronder begrepen middels elektronische berichtgeving, kennis
aan de minister, belast met energiezaken. Daarbij wordt opgave gedaan van de duur, de omvang en de oorzaken van de storing. Van een stroomstoring is er sprake indien er een onbedoelde en niet aangekondigde onderbreking is in de voorziening van de elektriciteitsenergie.
f. In het kader van het ingevolge artikel 19 van de Landsverordening elektriciteitconcessies uit te
oefenen toezicht op de naleving van onderdelen a, b, c, d en e, stelt Concessiehoudster de daarvoor benodigde toestellen kosteloos ter beschikking van het Land.
Artikel 12 Duurzame Energie
Ter bevordering van duurzame energie zal Concessiehoudster interconnectie-overeenkomsten sluiten met zowel huishoudelijke als niet-huishoudelijke Stroomverbruikers. Daarbij zullen Stroomverbruikers in staat worden gesteld middels aan het Net gekoppelde elektriciteit genererende installaties elektriciteit op te wekken en deze elektriciteit aan het Net te leveren.
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Artikel 13 Voortzetting van het bedrijf
Ingeval van het vervallen of de intrekking van de elektriciteitsconcessie ingevolge artikel 4 van de
Landsverordening elektriciteitsconcessies zet de Concessiehoudster onmiddellijk nadat de minister, belast met energiezaken daartoe de wens te kennen geeft, het gehele bedrijf voort voor de tijd
te bepalen en tegen een vergoeding als vast te stellen door deze minister.
Artikel 14 Wettelijke regeling
a. De Concessiehoudster handelt bij de uitoefening van haar rechten en plichten op grond van de
Concessie te allen tijde conform de Landsverordening elektriciteitsconcessies en de daarop berustende wettelijke regelingen.
b. Behoudens het bepaalde in onderdeel a, handelt de Concessiehoudster te allen tijde conform
alle andere op de elektriciteitsconcessie toepasselijke wettelijke regelingen.

II.

Te bepalen dat deze concessie vervalt indien niet is voldaan aan artikel 2, eerste lid, van de
Landsverordening elektriciteitsconcessie.

III.

Het Landsbesluit van 6 april 2017 No. 1 DWJZ/ No. 434/17 in te trekken.

IV.

Vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 12 april 2021
J.A. Boekhoudt

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

De minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur
X.J. Maduro
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
Van
MINISTER VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN PRIMAIRE SECTOR
Handelende in overeenstemming met de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie
Overwegende:
dat het wenselijk wordt geacht dat om ingevolge de bepalingen van de Landsverordening
Personenvervoer en dat in het kader van doelmatigheid en efficiëntie, noodzakelijk wordt geacht om meerdere bedrijfsartsen aan te wijzen belast met het uitvoeren of laten uitvoeren van
medische keuring c.q. geneeskundige onderzoeken ten behoeve van vergunninghouders (en
vergunninghouders in spe) in het openbaar vervoer;
Gelet op:
Artikel 11, lid 2, artikel 15 lid 1 en artikel 31 lid 1 van de Landsverordening Personenvervoer
(AB 1995 GT no. 23).
HEEFT BESLOTEN:
I.

vast te stellen dat daar waar een geneeskundig onderzoek vereist is, onderhavig onderzoek
verricht wordt door een bedrijfsarts van ofwel de Sociale Verzekeringsbank (SVB), ofwel het
bedrijf MEDWORK Caribbean NV, conform ter zake gemaakte afspraken en procedures met
Departamento di Transporte Publico (DTP), dan wel met nader aan te wijzen bedrijven van
medische deskundigen, die als bedrijfsarts kunnen en wensen op te treden.
Uiteraard eveneens na ter zake gemaakte afspraken en procedures met Departamento di
Transporte Publico (DTP);

II.

dat met ingang van 24 maart 2021 de ministeriële beschikking van 29 oktober 2010, kenmerk, no. DOPV/1594 wordt ingetrokken en het nieuwe beleid in werking treed, ingaande 24
februari 2021.

Oranjestad, 12 april 2021

De Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector
C.V.J. Romero
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 29 MAART 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
a. Eetbareolie:
MARINA
-soybean vegetable
-corn oil
b. Tonijn:
BRUNSWICK
-chunk tuna in water
-flaked tuna in water
c. Koffie:
MAXWELL HOUSE
-master blend light
-100% colombian medium
d. Rijst:
PAR EXELLENCE
-white long grain

-white long grain parboiled

Inhoud

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl.)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl.)

Gelezen:
6/96 oz.
6/96 oz.

66.36
82.04

13.41
16.58

Gelezen:
48/142 gr.
48/142 gr.

86.25
59.44

2.18
1.50

Gelezen:
6/11.5 oz.
6/10.5 oz.

42.98
45.52

8.69
9.20

Gelezen:
30/2 lbs.
12/5 lbs.
6/10 lbs.
3/20 lbs.
20-3 lbs.
6/5 lbs.
6/10 lbs.

69.67
66.58
63.63
65.26
69.97
35.21
66.58

2.79
6.67
12.75
26.15
4.21
7.05
13.34

JAARGANG 2021 EDITIE NO. 9

LANDSCOURANT VAN ARUBA
23 april 2021
Pagina 29
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de Landscourant van Aruba en indien die dag na 27 maart 2021 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en
met 27 maart 2021.
X.J. Maduro
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 8 APRIL 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

:
:
:

193,8
152,3
136,6

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

:
:
:

221,6
175,8
154,6

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 14 april 2021 ligt, dan werkt deze regeling terug tot
en met 14 april 2021.
X.J. Maduro
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