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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 12 april 2021 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
EUGÈNE JONATHAN FLANEGIN en
LIE-SJENKA IVELLY MARIA CROES,
beiden wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. C.J. Hart
ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 2 maart 2021 behorende
bij AUA202002424 van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, is aan Mildred Mercedes
DE CUBA, geboren op 23 december 1958 in
Aruba schorsing verleend als curatrice van
Harietta Elvira DE CUBA, geboren op 16
maart 1960 in Aruba, en als opvolgend curatrice is benoemd Iris Lucina de Cuba geboren
op 10 oktober 1951 in Aruba.
De deurwaarder,
J.P. Locadia

EDITIE NO. 12

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

ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 4 mei 2021 behorende bij
AUA202100783EJ van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, heeft het Gerecht:
Maria Elisabeth Thode, geboren op 29 augustus 1941 in Aruba onder curatele gesteld.
Benoemt over de onder curatele gestelde tot
curator haar zoon, Ruisandro Jairzinho
Tromp.
Namens verzoeker,
De advocaat,
Z.J.E. Paesch
ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba van 11 mei 2021 is mw.
Magdalena GEERMAN-THIJSEN onder curatele gesteld, met benoeming van haar dochter mw. Myra Susanna Theresa GEERMAN
tot curatrice.
De advocaat,
mw. mr. C.J. Hart
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OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

RODRIGUEZ PARRA, Jackelin, wonende in Aruba

om op dinsdag 24 augustus 2021 om 10:45
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
CURIEL, Rimberth Dario Lisandro ingediend verzoek omtrent geschillen uitoefening
gezamenlijk gezagverzoek AUA202101312
EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

KOOLMAN, Rhigina Angelique Minon,
zonder bekende woon- of verblijfplaats in
NEDERLAND

om op dinsdag 24 augustus 2021 om 10:15
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door SEIJAS
RAMOS, Jesus Antonio ingediend ontkenning vaderschapverzoek AUA202100144 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

een verbrandingsinstallatie/incinerator op het
terrein gelegen te Parkietenbos 2. In het kader
van de behandeling van de vergunningsaanvraag zijn door derden, conform de daarvoor
geldende wettelijke voorschriften, bezwaren
ingediend tegen de verlening van de verzochte vergunning. Deze bezwaren zijn voorgelegd aan de diensten voor onderzoek en advies. Hun adviezen, alsmede de voorwaarden
zoals voorgesteld door de Kort Geding rechter is zijn uitspraak van 21 augustus 2020
(KG nr. AUA 202000397) verwerkt in de
hindervergunning. Een kopie van de hindervergunning ligt ter inzage bij de Directie
Wetgeving en Juridische Zaken
LIQUIDATIE
GARCIMAR CARPENTER SHOP N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 26 april 2021 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 26 april 2021.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkering worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van de handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Ingrid J. De Marchena
Bernhardstraat #258
San Nicolaas

BEKENDMAKING
De Directeur van de Directie Wetgeving en
Juridische Zaken maakt namens de Minister
van Justitie, Veiligheid en Integratie hierbij
bekend dat op 23 december 2020 aan de
Dienst Openbare Werken een hindervergunning ingevolge de Hinderverordening (AB
1988 no. GT 27) is afgegeven ten behoeve
van een vuilverbrandingsinstallatie te Parkietenbos. Aan deze hindervergunning zijn
voorwaarden verbonden. Deze hindervergunning geeft alleen het recht tot het gebruik van
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LIQUIDATIE
CLEMENTS PROPERTY (V.B.A)
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 28 april 2021 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 1 mei 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,
H.W. Pieterse
Kamay 79
Noord
Aruba
LIQUIDATIE
PIETERSE HOLDING (V.B.A)
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 28 april 2021 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 1 mei 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,
H.W. Pieterse
Kamay 79
Noord
Aruba

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 verreffenaar,
Sharlene Dubero
Jucuri 4a
LIQUIDATIE
ADVENT FLIGHT A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar van de bovengenoemde vennootschap, deelt hierbij mede dat de vereffening heeft plaatsgevonden conform het plan
van uitkering en dat de rekening en verantwoording ten kantore van het handelsregister
zo mede ten kantore van de vennootschap ter
inzage is nedergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
ARUBA AIRCRAFT LEASING 2828 N.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering
van 7 april 2021 is besloten de vennootschap
te ontbinden.
Het plan van uitkering van de vennootschap
is te raadplegen ten kantore van het handelsregister de vereffenaar.
De vereffenaar,
John Francis Kevin TIERNEY
johnftierney1@gmail.com

LIQUIDATIE
AMBATAR DEVELOPMENT
& IMPORT V.B.A
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 1 september 2020 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 1 september 2020.
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LIQUIDATIE
ALS DUTCH CARIBBEAN AIRCRAFT
LEASING N.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering
van 7 april 2021 is besloten de vennootschap
te ontbinden.
Het plan van uitkering van de vennootschap
is te raadplegen ten kantore van het handelsregister of via de vereffenaar.
De vereffenaar,
John Francis Kevin TIERNEY
johnftierney1@gmail.com
LIQUIDATIE
SNOWFLAKE CORPORATION A.V.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam "Snowflake Corporation A.V.V."
is op 25 mei 2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
FARI MOTORS N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 25 mei
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Stefanja Mouawad-Mansur
Scopetstraat 10-A
LIQUIDATIE
WINTERGREEN A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en de
naam is doorgehaald in het handelsregister.
De vereffenaar,
EuroTrust International N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
U.T.S. ALTERNATIVE SYSTEMS &
SUPPLY N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 1 maart
2021 in het handelsregister doorgehaald.
Conform de slotverantwoording van de vereffenaar heeft de vennootschap geen activa c.q.
baten, derhalve zullen er geen uitkeringen
worden gedaan.
Deze publicatie en genoemde slotverantwoording zijn neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel
en Nijverheid Aruba alsmede ten kantore van
de vennootschap.
De vereffenaar,
Alwin Alexis Croes
Caya Hyacinthus Thomas Erasmus-11
Tanki Leendert, Aruba
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 15 mei 2021, 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: PATRICIA LORETO GURIDI, laatst
bekend adres Avenida San Carlos Quinta nr.
18, Urbanisacion La Floresta, Caracas Venezuela, 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,
M.M.C. Croes
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 17 mei 2021, 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: HENDRICK MELEAN, laatst bekend
adres Avenida 2F Calle 66, Residencia Villa
Creole Casa 1, Maracaibo Venezuela, 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,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 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 19 mei 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan
Melvin Jacinto TROMP
BETEKEND:

Een grosse van beschikking van 19 april
2021, ten verzoeke van Marjorie Anoushka
TROMP, wonende in Aruba, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 17 december
1993 in Nederland 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, d.d. 19 mei 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan
Frank Rudolph Emiel WEISE, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba
BETEKEND:
een door mij, deurwaarder, op 18 mei 2021
opgemaakt proces-verbaal, waarbij uit kracht
van de daarin vermelde executoriaal derdenbeslag is gelegd, ten verzoeke Advocatenpraktijk van Giffen N.V. ten laste van de gerequireerde.
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 de ondergetekende deurwaarder van 25 mei 2021 waarvan een af schrift is
gelaten aan de Directeur van de DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van Renzo Javier HENRIQUEZ, wonende in Aruba, aan
Myron Michel BISLIK, met onbekende
woon- en/of verblijfplaats in Bonaire of elders
BETEKEND:
een grosse van een rechterlijke vonnis van
d.d. 19 januari 2021 van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, met bevel om aan de inhoud te voldoen, 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 de ondergetekende deurwaarder van 19 april 2021, is EMIR SADIKOVIC,
zonder bekende woon en of verblijfplaats in
Aruba,
BETEKEND:
een grosse van de beschikking van 18 januari
2021, waarbij ten verzoeke van: MADELEINE MIGDONIA TOPPENBERG, wonende
in Aruba, de echtscheiding is uitgesproken,
tussen partijen op 25 november 2000 in Aruba met elkander gehuwd.
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 21 mei 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
DORIBELY BEDOYA PARDO, zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 20 september 2021, des
voormiddags om 9:00 uur ter terechtzitting
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 in
Aruba te verschijnen, teneinde op het door
ALCIDES VILLEGAS PARDO, 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 27 mei 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
RHIGINA ANGELIQUE MINON KOOLMAN, zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
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om op maandag, 20 september 2021 des
voormiddags om 9.30 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 JESUS
ANTONIO SEIJAS RAMOS, wonende in
Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
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LANDSBESLUIT
VAN 10 MEI 2021 NO. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, INTEGRITEIT,
OVERHEIDSZORG, INNOVATIE EN ENERGIE EN DE MINISTER VAN JUSTITIE,
VEILIGHEID EN INTEGRATIE;
Gelezen:
de beslissing van de ministerraad van 27 oktober 2020 (BE-65/20) om de geneeskundige
commissie op te richten, bedoeld in artikel 36, tweede lid, juncto artikel 33, vierde lid, van de
Landsverordening vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren (AB 1998 no. GT 22);
de brief van 28 januari 2021 van de directeur van de Sociale Verzekeringsbank tot voordracht
van vier artsen als lid van bovenvermelde commissie;
Overwegende:
dat ingevolge artikel 11, tweede lid, van het Nieuwe Pensioenreglement 2014 er door het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds Aruba een geneeskundige commissie aangesteld werd
ter beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van langdurig zieke ambtenaren met oog op de
toekenning van een invaliditeitspensioen;
dat na het onderzoek over het al dan niet in aanmerking komen voor een invaliditeitspensioen
overgegaan kan worden tot het verlenen van ontslag wegens ongeschiktheid op grond van
ziekten of gebreken, bedoeld in artikel 98, eerste lid, sub e, van de Landsverordening materieel
ambtenarenrecht;
dat het geneeskundig onderzoek tot het vaststellen van een toestand van ongeschiktheid als
bedoeld in artikel 98, eerste lid, sub e, juncto artikel 98, derde lid, sub a, van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht, door een geneeskundige commissie van ten minste drie bij
landsbesluit te benoemen leden uitgevoerd moet worden;
dat overeenkomstig artikel 36, tweede lid, van de Landsverordening vakantie en vrijstelling
van dienst ambtenaren eervol ontslag verleend wordt aan een ambtenaar die aan het einde van
de maximale ziekteduur volgens een verklaring van de geneeskundige commissie niet geschikt
is om zijn dienstuitoefening te hervatten;
dat deze geneeskundige commissie overeenkomstig artikel 33, vierde lid, van de Landsverordening vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren eveneens door het bevoegd gezag benoemd moet zijn en moet bestaan uit ten minste drie geneeskundigen;
dat de taak bedoeld in artikel 98, derde lid, sub a, van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht en in artikel 36, tweede lid, van de Landsverordening vakantie en vrijstelling van
dienst ambtenaren met elkaar overlappen of sterk met elkaar aansluiten, waardoor zij omwille
van redenen van efficiëntie gelijktijdig en door dezelfde geneeskundige commissie uitgevoerd
kunnen worden;
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dat het wenselijk is om de geneeskundige commissie bedoeld in artikel 98, derde lid, sub a,
van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht en bedoeld in artikel 36, tweede lid,
Landsverordening vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren samen te stellen, opdat langdurig zieke ambtenaren na het onderzoek over het recht op een invaliditeitspensioen eervol
ontslag verleend kunnen worden;
Gelet op:
artikel 98, eerste lid, sub e, en artikel 98, derde lid, sub a, van de Landsverordening materieel
ambtenarenrecht (AB 1989 no. GT 37);
artikel 33, vierde lid, en artikel 36, tweede lid, Landsverordening vakantie en vrijstelling van
dienst ambtenaren (AB 1998 no. GT 22);
artikel 11, tweede lid, Nieuw Pensioenreglement 2014;
HEEFT BESLOTEN:
I.

de hiernavolgende personen tot wederopzegging als lid te benoemen in de geneeskundige
commissie, bedoeld in artikel 33, vierde lid juncto artikel 36, tweede lid, van de Landsverordening vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren, en bedoeld in artikel 98, derde lid, sub
a, van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht:
a. dhr. dr. Christian Mejia, arts arbeid en gezondheid bij de Sociale Verzekeringsbank;
b. mw. dr. Melisa de Cuba, arts arbeid en gezondheid bij de Sociale Verzekeringsbank;
c. mw. dr. Jetty Stegeman, verzekeringsarts bij de Sociale Verzekeringsbank;
d. mw. dr. Corina Ponson, bedrijfsarts bij de Sociale Verzekeringsbank (plaatsvervangend
lid);

II. te bepalen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 10 mei 2021
J.A. Boekhoudt

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

de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 12 MEI 2021 No. 2
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE,
VEILIGHEID EN INTEGRATIE;

Overwegende:
dat bij landsbesluit van 30 oktober 2006 No. 1 (No. POJV/2657/06) het Instituto Alarma y
Seguridad Aruba met ingang van 1 juli 2006 is ingesteld;
dat het Instituto Alarma y Seguridad Aruba bij diens instelling bestond uit de afdeling administratie, de stafafdeling, de afdeling Guarda Nos Costa, de afdeling Immigratie en de afdeling
911/Radar;
dat de afdeling 911/Radar, personeel-organisatorisch nooit van de grond is gekomen en inmiddels is opgeheven;
dat de Centrale Accountantsdienst in zijn rapport van 19 juli 2012 terzake het interne beheersingssysteem van het Instituto Alarma y Seguridad Aruba heeft aanbevolen om:
 de functiebeschrijvingen te actualiseren en te integreren in een nieuw formatieplan;
 bij het opstellen van het formatierapport rekening te houden met welke functies wel en welke functies niet bij de kernactiviteiten van het Instituto Alarma y Seguridad Aruba behoren;
dat naar aanleiding van een in mei 2019 gehouden referendum onder het personeel van het
Guarda Nos Costa een besluit is genomen om het Guarda Nos Costa los te koppelen van het Instituto Alarma y Seguridad Aruba en deze als een zelfstandige dienst in te stellen;
dat de afdeling Guarda Nos Costa met ingang van 1 november 2019 is losgekoppeld van het Instituto Alarma y Seguridad Aruba middels landsbesluit van 1 november 2019 no. 2 (No.
DRH/1947/19);
dat vanwege deze loskoppeling het landsbesluit van 30 oktober 2006 No. 1 (No. POJV/2657/06)
in dier voege is gewijzigd dat onder V. sub c de afdeling Guarda Nos Costa is doorgehaald;
dat door de eerder genoemde ontwikkelingen, de benaming Instituto Alarma y Seguridad Aruba
geen weergave meer is van de primaire taken van de dienst;
dat de primaire taken toegespitst zijn op grenscontrole;
dat er aanleiding bestaat om deze taken onder te brengen in een nieuw in te stellen dienst onder
de naam Inmigracion Aruba;
dat bij de instelling van de Inmigracion Aruba, het Instituto Alarma y Seguridad Aruba ophoudt
te bestaan;
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dat het in dat verband wenselijk en noodzakelijk wordt geacht om het Instituto Alarma y Seguridad Aruba op te heffen;
dat het landsbesluit van 30 oktober 2006 No. 1 (No. POJV/2657/06), inzake de instelling van
het Instituto Alarma y Seguridad Aruba, dient te vervallen;
dat het wenselijk is om het bovenstaande bij landsbesluit vast te leggen;
Gelet op:
artikel 10 van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no.94);
HEEFT BESLOTEN:
I.

bij het ministerie belast met Justitie, de Inmigracion Aruba met ingang van 1 mei 2021 in te
stellen;

II.

dat de Inmigracion Aruba als doelstelling heeft: het zorgdragen voor een optimale grenscontrole oftewel de controle op de naleving van de Landsverordening toelating en uitzetting
en het daaruit voortvloeiende Toelatingsbesluit en daarbij behorende uitvoeringsregelingen
ten behoeve van een veilig Aruba;

III.

dat de Inmigracion Aruba dient te streven naar de verwezenlijking van haar doelstelling
door middel van het uitvoeren van ten minste de navolgende taken:
1. het controleren van reisdocumenten (paspoort, visa, inflight-letters) van inkomende en
uitgaande personen op validiteit en echtheid;
2. het in- en uitklaren van passagiers;
3. het weigeren van toegang en beletten van vertrek;
4. het verstrekken van informatie omtrent reisgedrag/ illegaliteit aan ketenpartners waaronder Korps Politie Aruba, Directie Buitenlandse Betrekkingen, Departamento di Integracion y Administracion di Stranhero, US Customs and Border Protection, Dienst
Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Bureau Guarda Nos Costa;
5. het in behandeling nemen van verzoeken van benodigde immigratie documenten, zoals
o.a. toeristische verlenging, garantieverklaringen en “tourists on business” en indien
nodig het uitvoeren van adrescontroles;

IV.

dat de leiding van de Inmigracion Aruba bij de Directeur van de Inmigracion Aruba berust;

V.

dat de Inmigracion Aruba zal bestaan uit:
1. Leiding;
2. Afdeling Managementondersteuning;
3. Afdeling Bedrijfsvoering;
4. Stafafdeling;
5. Afdeling ICT;
6. Afdeling Publieke Zaken
7. Afdeling Grenscontrole;
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VI.

het Instituto Alarma y Seguridad Aruba met ingang van 1 mei 2021 op te heffen en de werking van het landsbesluit van 30 oktober 2006 No. 1 (No. POJV/2657/06), inzake de instelling van het Instituto Alarma y Seguridad Aruba, te doen vervallen;

VII.

dat dit landsbesluit in werking treedt met ingang van 1 mei 2021 en zal worden bekend gemaakt in de Landscourant van Aruba.
Oranjestad, 12 mei 2021
J.A. Boekhoudt

de minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, VEILIGHEID EN INTEGRATIE
Overwegende:
-

-

-

-

-

-

-

dat het gelet op de uitzonderlijke omstandigheden en uitdagingen als gevolg van de uitbraak
van COVID-19 in maart 2020, het wenselijk werd geacht om de rijbewijzen die de geldigheidsduur vanaf 16 maart 2019 tot en met 30 december 2020 was verstreken als geldig te beschouwen tot en met 31 december 2020;
dat het vanaf 1 december 2020 mogelijk is om rijbewijzen, waarvan de geldigheidsduur al
was verstreken, bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te vernieuwen;
dat artikel 9, tweede lid van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (AB 1999 no. 61) bepaalt dat de aanvrager van een Arubaans rijbewijs, die op het tijdstip van het indienen van de
aanvraag in het bezit is van een aan hem afgegeven Arubaans rijbewijs, welk rijbewijs zijn
geldigheid langer dan 1 jaar is verstreken, een cursus van rijvaardigheid dient af te leggen;
dat het eveneens in verband met gemelde uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de
COVID-19 uitbraak, het enige tijd niet mogelijk was en nog steeds een uitdaging blijft om
bedoelde cursus van rijvaardigheid af te leggen door personen, van wie de geldigheidsduur
van het rijbewijs langer dan een jaar is verstreken;
dat als gevolg van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus, waaronder
het gepaste afstand houden, de afname-capaciteit van de cursus van rijvaardigheid aanzienlijk
is beperkt;
dat als gevolg van gemelde beperking van de afname-capaciteit, de wachttijden voor het
kunnen afleggen van de cursus van rijvaardigheid aanzienlijk zijn toegenomen;
dat het redelijkerwijs kan worden aangenomen dat personen, waarvan de geldigheid van het
rijbewijs tussen 16 maart 2019 en 19 mei 2020 is verstreken, over voldoende kennis en vaardigheid beschikken om een motorrijtuig naar behoren te kunnen besturen;
dat gelet op het voorgaande onverkorte toepassing van gemeld tweede lid van artikel 9 van
het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen zal leiden tot onbillijkheden van overwegende
aard;
dat het in gemeld verband voor de goede orde noodzakelijk is, voor een betrekkelijk korte
termijn, een begunstigend beleid, ter zake van het afleggen van de cursus van rijvaardigheid,
bedoeld in artikel 9, tweede lid van het landsbesluit rij- en keuringsbewijzen, vast te stellen.

Gelet op:
De Landsverordening Wegverkeer (AB 1997 no. 18), alsmede het landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (AB 1999 no. 61);
Instemming van de ministerraad d.d. 18 mei 2021 (BE-32/21).
HEEFT BESLOTEN:
dat in verband met bovengenoemde onvoorziene en bijzondere omstandigheden in verband met de
uitbraak van COVID-19 het navolgend begunstigend overgangsbeleid voor een korte duur zal gelden:
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I.

de aanvrager van een Arubaans rijbewijs, die op het tijdstip van het indienen van de aanvraag
in het bezit is van een aan hem afgegeven Arubaans rijbewijs, bedoeld in artikel 10, eerste lid
van de Landsverordening Wegverkeer, waarvan de geldigheidsduur tussen 16 maart 2019 en
19 mei 2020 is verstreken1, zal tot en met 1 september 2021 vrijgesteld zijn en behoeft deswege geen cursus van rijvaardigheid, als bedoeld in artikel 9, tweede lid van het landsbesluit rijen keuringsbewijzen af te leggen, om in aanmerking komen voor vernieuwing van het verlopen rijbewijs;
II. de betreffende rechtmatige bezitter als bedoeld in het eerste lid dient over een lichamelijke en
geestelijke gesteldheid te beschikken, ten aanzien waarvan kan worden verondersteld dat hij of
zij in aanmerking komt voor een geneeskundige verklaring als bedoeld in artikel 3, tweede lid,
onderdeel b en artikel 4 van het landsbesluit rij- en keuringsbewijzen;
III. dit beleid kan, desnoods, met inachtneming van een periode van voorafkondiging c.q. overgang, worden verlengd of eerder ingetrokken.
Oranjestad, 19 mei 2021
De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker

1

Hiermee wordt bedoeld dat het betreffend Arubaans rijbewijs zijn geldigheid niet anders dan door het
verstrijken van de geldigheidsduur heeft verloren.

JAARGANG 2021 EDITIE NO. 12

LANDSCOURANT VAN ARUBA
4 juni 2021
Pagina 15
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

MINISTERIËLE BESCHIKKING
van
DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, INTEGRITEIT, OVERHEIDSZORG,
INNOVATIE EN ENERGIE

Gelet op:
de ministeriële beschikking no. 1459/18 van 21 november 2018, gerekend te zijn ingegaan op 29
november 2018 waarin een commissie benoemd is bestaande uit de volgende personen:
- mevrouw Cynthia Philomena Perez-Lopez, tevens voorzitter;
- mevrouw Freda Romelia Croes-Rodriguez,
- mevrouw Natasha Helena Anthony;
- mevrouw Ingrid Estefania Nicolaas-Ras;
- de heer Vivienno Lindy Frank.
Overwegende:
dat deze commissie de volgende bijzondere taak had:
- het maken van een totale inventarisatie van de in Aruba gewezen statenleden en gewezen ministers met de vermelding van de door hen eventueel ontvangen Koninklijke onderscheidingen;
- aan de hand van de hierboven genoemde inventarisatie en op basis van de criteria genoemd in
artikel 14, lid 1 sub a en d en leden 2, 3, 4 en 5 van KB 1995 no. 264 zoals gewijzigd, te komen tot een lijst van gewezen leden van de Staten van Aruba en gewezen ministers van Land
Aruba die in aanmerking kunnen komen voor een Koninklijke onderscheiding.
-

-

dat deze commissie welke onder de naam “Decoratiecommissie Aruba Bijzondere Taak
(DABT)” haar werkzaamheden heeft verricht, haar taak heeft afgerond met het indienen van
een rapport bestaande uit het resultaat van het onderzoek, een advies met de daarbij behorende
onderliggende stukken;
dat deze commissie de haar opgedragen taak naar volle tevredenheid heeft verricht;
dat deze commissie hierdoor geen recht van bestaan meer heeft.
HEEFT BESLOTEN

1. Genoemde commissie op te heffen, onder uitdrukkelijke dankzegging voor de door haar verrichte werkzaamheden.
2. Gerekend in te gaan op 5 maart 2020 de bovengenoemde personen eervol te ontslaan als lid
van de Decoratiecommissie Aruba belast met de bijzondere taak.
3. Te bepalen dat deze ministeriële beschikking wordt afgekondigd in de Landscourant.
Oranjestad, 24 mei 2021
De minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie,
E.C. Wever-Croes
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 25 MEI 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. Maismeel;
PAN
-corn meal white
-corn meal geel
b. Eetbare olie;
ORKIDE
-sunflower

Inhoud

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl.)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl.)

Gelezen:
20/1 kg.
20/1 kg.

48.07
48.07

2.92
2.92

Gelezen:
24/500 ml.
12/1 ltr.
6/2 ltr.
6/3 ltr.
4/5 ltr.

61.02
58.50
58.55
87.76
96.55

3.08
5.91
11.83
17.74
29.27

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de Landscourant van Aruba en indien die dag na 22 mei 2021 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en met
22 mei 2021.
X.J. Maduro
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