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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 5 juli 2021 behorende bij
AUA202100687 EJ van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba is de echtscheiding uitgesproken tussen:
FELIX ANTONIO MATEO en
CARMEN FANEYTE, beiden wonende in
Aruba.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
ERKENNING
Bij beschikking van 22 juni 2021(Behorend
bij EJ nr. AUA201903442) van het Gerecht
in Eerste Aanleg van Aruba, is aan de man
Roderick Constantino Joselito ORMAN, bij
gebreke van toestemming van de moeder,
vervangende toestemming verleent om de
minderjarige Gexëon Rishawn VAN DER
LINDE, geboren op 11 maart 2018 in Aruba
te erkennen, bepaalt dat ter gelegenheid van
de erkenning door de man artikel 1:5 lid 1
BWA buiten toepassing blijft en de minderjarige de geslachtsnaam van de moeder (Van
der Linde) behoudt.
De advocaat,
mr. A.E.A. Hernandez

EDITIE NO. 20

Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

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

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

BOEKHOUDT, Winston Egbert Claudell, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland

om op dinsdag 26 oktober 2021 om 10:15
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend OTS
minderjarigenverzoek AUA202102538 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

RODGERS ACOSTA, Griselidys, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in Nederland

om op dinsdag 26 oktober 2021 om 10:00
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
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Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend ontzetting
uit
ouderlijk
gezagverzoek
AUA202102491 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

CASTILLO BRICEÑO, Adolfo, wonende in Venezuela,
COLTELLACCI CASTILLO, Romano,
wonende in Venezuela,
COLTELLACCI, Tibisay Rita, wonende
in Italië en
COLTELLACCI, Arianna Coromoto,
wonende in de Verenigde Staten van
Amerika,

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

om op dinsdag 7 december 2021 om 09:15
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
MARTE, Kernis Maria Elena ingediend ontkenning vaderschapverzoek AUA202102625
EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

om op dinsdag 7 december 2021 om 09:00
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
COLTELLACCI, Sergio ingediend onder curatele stellingverzoek AUA202102594 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

DE CUBA, Margareth Elaine, wonende
in Nederland
GODFRIED, Nohralisha Crisela Marlinda Eugina, wonende in Duitsland

om op dinsdag 7 december 2021 om 08:45
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door DE
CUBA, Alice Dorothy ingediend onder curatele stellingverzoek AUA202102579 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

MORENO MUNOZ, John Freddy, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats

MATHILDA, Evelina Lucita Maria, wonende in Aruba

om op dinsdag 2 november 2021 om 09:45
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend ontzetting
uit
ouderlijk
gezagverzoek
AUA202102640 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

HE, Xio Ching, zonder bekende woonen/of verblijfplaats,

om op dinsdag 14 december 2021 om 08:45
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
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Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door LIANG,
Zhenxia ingediend onder bewindstellingenverzoek AUA202102641 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
BEKENDMAKING
Ingevolge artikel 9 lid 1 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2013
no. 2) (Ltv) deelt de Centrale Bank van Aruba
hierbij mede dat zij - op verzoek van Treston
Insurance Company (Aruba) N.V. - op 22 juli
2021 de aan Treston verleende vergunning ex
artikel 5 lid 2 van de Ltv heeft ingetrokken en
dat deze intrekking ingevolge artikel 9 lid 1
van de Ltv op 3 september 2021 van kracht is
geworden.
Oranjestad, 10 september 2021
BEKENDMAKING
Ingevolge artikel 18 lid 3 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2009 no.
13) (Ltt) deelt de Centrale Bank van Aruba
hierbij mede dat zij - op verzoek van Curado
Trust (Aruba) N.V. - op 29 juli 2021 de aan
Curado Trust (Aruba) N.V. verleende vergunning ex artikel 2 lid 1 van de Ltt heeft ingetrokken en dat deze intrekking ingevolge
artikel 18 lid 3 van de Ltt op 10 september
2021 van kracht is geworden.
Oranjestad, 15 september 2021
BEKENDMAKING
DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN
NIJVERHEID ARUBA maakt bekend dat
conform het bepaalde bij art. 19 van de Kiesverordening Kamer van Koophandel en Nijverheid het tijdvak voor de
KANDIDAATSTELLING
met betrekking tot de verkiezing van de leden
van de Kamer is vastgesteld van 2 t/m 15 november 2021.

De wegens periodieke aftreding ontstane vacatures zijn respectievelijk als volgt:
KLEINBEDRIJF
één (1) lid – termijn 1 januari 2022 t/m 31
december 2024
GROOTBEDRIJF
twee (2) leden – termijn 1 januari 2022 t/m 31
december 2024
Gedurende voornoemd tijdvak van veertien
(14) dagen kunnen ter Secretarie der Kamer
op werkdagen van 09.00 uur ’s ochtends tot
12.00 uur ’s middags, kandidaten worden opgegeven door indiening van een opgave, ondertekend door tenminste vijftien (15) kiezers
die bevoegd zijn deel te nemen aan de verkiezing waarvoor de kandidaatstelling is geschied en vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat deze bereid is
de kandidatuur te aanvaarden. Elke opgave
mag slechts de naam van één (1) kandidaat
bevatten.
De formulieren voor opgave van kandidaten
en voor de schriftelijke verklaringen zijn vanaf heden kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar op het kantoor van de Kamer, J.E.
Irausquin Blvd. 10. Inlevering van de opgave
van kandidaten geschiedt persoonlijk door
één (1) der ondertekenaars.
LIQUIDATIE
A & R GEM STONES
INTERNATIONAL N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 31
augustus 2021, gevestigd in Aruba onder
Kamer van Koophandel registratienummer
13880.0 is besloten de rechtspersoon per 1
september 2021 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 ingevol-
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ge 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.
Yudishter N. Jagiasi
J.E. Irausquin Boulevard 370
Aruba
LIQUIDATIE
MTE GENERAL CONTRACTORS,
MANPOWER & MARKETING
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 1
juli 2021 is besloten de rechtspersoon per 1
juli 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,
Jose Julian Parra Enciso
Sero Patrishi 11
LIQUIDATIE
JUSTICE BY YH BOUTIQUE AND
ACCESSORIES V.B.A.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 15
september 2021 is besloten de rechtspersoon
per 15 sept 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
Burgerlijke Wetboek van Aruba (AB 1989
no. GT 100) de vereffening van de rechtsper-

soon is beëindigd. Deze verklaring is bij het
handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Yina Constanza Herrera Barrera
Belgiestraat 26 c
LIQUIDATIE
BOC AVIATION (ARUBA) A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 7
september 2021 is besloten de vennootschap
te ontbinden onder benoeming van ATS Management N.V., gevestigd te Caya Dr. J.E.M.
Arends 18-A, Oranjestad, Aruba tot vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
LIQUIDATIE
OREX AVIATION A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5
augustus 2021 is besloten de vennootschap te
ontbinden onder benoeming van ATS Management N.V, gevestigd te Caya Dr. J.E.M.
Arends 18-A, Oranjestad, Aruba tot de vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
LIQUIDATIE
VCC FREE ZONE N.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam “VCC Free Zone N.V.” is d.d. 23
augustus 2021 in het register van de Kamer
van Koophandel en Nijverheid Aruba doorgehaald.
De vereffenaar,
H.H. Vermaas
Sero Preto 5
Paradera, Aruba
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LIQUIDATIE
MARKET SCAN REALTY N.V.
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 27 juli
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Billy Schmidt
LIQUIDATIE
GARCIMAR CARPENTER SHOP N.V.
(geliquideerd)
De vereffening van de bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 7 juni
2021 in de handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Ingrid J. De Marchena
Bernhardstraat #258
San Nicolaas
LIQUIDATIE
INSERTECH (ARUBA) N.V.
(geliquideerd)
Hierbij wordt bekendgemaakt dat de bovengenoemde N.V. is geliquideerd en de naam is
doorgehaald in het handelsregister d.d. 17
september 2021.
De vereffenaar,
mr P.R.C. Brown
Brown Advocaten
Caya J.E.M. Arends 12
Aruba
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, d.d. 10 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,

is aan de naamloze vennootschap SAFETY
AND RESPONSE SECURITY SERVICES
(SRSS) N.V. gevestigd te Sero Blanco no.
58-A in Aruba, doch feitelijk zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders.
BETEKEND:
Een grosse van een beschikking van 6 juli
2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg van
Aruba ten verzoeke van Mariano Francisco
PABLO, wonende in Aruba, in deze domicilie kiezende ten kantore van de advocaat mr.
M.M. Malmberg te Avenida Milio Croes no.
46-A in Aruba, en om BINNEN TWEE
DAGEN aan de inhoud van dit vonnis te voldoen en te betalen, welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, 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. 10 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan de naamloze vennootschap MR C.A.
SINT JAGO-FRANCIS N.V., gevestigd te
J.G. Emanstraat no. 122 in Aruba, doch feitelijk zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders.
BETEKEND:
Een grosse van een beschikking van 23 augustus 2016 van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba ten verzoeke van Nashma Natalie
WESTER, wonende in Aruba, in deze domicilie kiezende ten kantore van de advocaat
mr. S.M. Paesch te Wayaca no. 6-B in Aruba,
en om BINNEN TWEE DAGEN aan de in-
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houd van dit vonnis te voldoen en te betalen,
welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende deurwaarder van 17 september 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
Jennifer Inge TOM, wonende in Aruba, aan
Santusia Nancy Romie HOEPEL, met onbekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders
BETEKEND:
een grosse van een rechterlijke beschikking
van d.d. 15 juni 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 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. 17 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Martina CEDEÑO ACOSTA, zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba
of elders
BETEKEND:

Een grosse van beschikking van 23 augustus
2021, ten verzoeke van Leonardo Ernesto
PANTOPHLET, wonende in Aruba en in deze domicilie kiezende te Savaneta no. 402 in
Aruba, ten kantore van de advocaat mr.
J.A.R. Bryson waarbij de echtscheiding tussen partijen op 16 mei 1992 in Dominicaanse
Republiek 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 10 september 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: DE ERVEN
VAN ROBERT STEPHAN THEODOOR
NIJHUIS; zonder bekende woon en/of verblijfplaats op Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 15 december 2021 des
voormiddags om 08:30 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 Ronald Johan Nijhuis 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, 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 in Aruba van 15
september 2021, waarvan afschrift is gelaten
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aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die
het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan:
Fagner
Alexandre
GERALDO
PEREIRA; officieel ingeschreven als wonende op Aruba aan het adres Tanki Leendert 26,
thans zonder bekende woon en/of verblijfplaats;
BETEKEND:
een brief met produkties van 8 september
2021, ten verzoeke van: COMITE
OLIMPICO ARUBANO; zetelende in Aruba, welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen;
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 20 september 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: LUZ DARY
CABARCAS MEDINA; officieel ingeschreven als wonende in Aruba aan het adres Sero
Patrishi 230-F, doch zonder bekende woon
en/of verblijfplaats op Aruba of elders,
WEDEROM-OPGEROEPEN:
om op maandag, 10 januari 2022 des voormiddags om 08:30 uur; ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
op Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Luis Alfonso ORTIZ OSPINO 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 6 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is UCHENNA PETER ABALIGWE, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in Aruba of
elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 13 december 2021, des
voormiddags om 9:50 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 CAROL
ISABELLE RAFAËL 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 de ondergetekende deurwaarder van 9 september 2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat # 53 in Aruba, die oorspronkelijke
voor GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke
van de naamloze venootschap ARUBA
BANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende
te Camacuri # 12 in Aruba:
Mr. JOSE N. SINOPOLI VELASQUEZ wonende te Venezuela, doch zonder bekende
woon- en of verblijfplaats in Aruba,
BETEKEND:
een brief gedateerd 7 september 2021;
De deurwaarder,
L.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 de ondergetekende, deurwaarder, van 3 september 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: ABELARDO F. FERREIRA DIAS
ALAYON en/of MARIA I. VALERY
RINCON, laatst bekend adres Sisalstraat nr. 7
Oranjestad Aruba, 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 explot van de ondergetekende, deurwaarder, van 3 september 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 MALLAKI F. LOZANO, laatst bekend
adres Diamante nr. 42 Oranjestad Aruba,
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, 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 13 september 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van het DWJZ in Aruba, die het originele
voor GEZIEN heeft getekend, is EMMA
TORO HERRERA, zonder bekende woon- of
verblijfplaats in Aruba of elders
OPGEROEPEN IN KORT GEDING:
op woensdag, 21 oktober 2021 des voormiddag om 08.30 uur teneinde op het door
RIMMIE P. TROMP, EDNA M. TRIMON,
MARIETA E. TRIMON, EDWIN C.
TRIMON, ROLAND F. TRIMON, HAIME
R. TRIMON, LEENTJE O. TRIMON,
MEREDITH A. TRIMON, ANTHONY F.
TRIMON, MARTIJN TRIMON, MARIA
LUISA
FRANKEN,
ORACIO
B.
FRANKEN,
CLARINA
J.
TROMP,
CHARLTON J. TROMP, DAEHRREN T.
TROMP,
SHARINI
M.
TROMP,
KENDRICK R. WERNET, HENDRIK J.
WERNET en DIEDRICK R. WERNET, allen
wonende in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
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BESLUIT VAN DE VOORZITTER VAN HET HOOFDSTEMBUREAU TOT
GEKOZENVERKLARING VAN EEN LID VAN DE STATEN, NOODZAKELIJK
GEWORDEN DOORDAT EEN PLAATS IN DAT COLLEGE IS OPENGEVALLEN OF
ZAL OPENVALLEN
De voorzitter van het hoofdstembureau;
Gezien het bij haar op 9 september 2021 ingekomen schrijven houdende mededeling dat de volgende personen met ingang van 17 september 2021 ontslag nemen als leden van de Staten van
Aruba.
1.
Wever geb. Croes, E.C.
2.
Maduro, X.J.
3.
Oduber, D.P.
4.
Croes, G.F.
5.
Tjon, R.G.
6.
Croes, E.J.H.
7.
Arends, U.M.
8.
Wever, G.B.
Overwegende:
- dat blijkens het besluit van het Hoofdstembureau van 30 juni 2021 DBSB/Alg-109
1.
Wever geb. Croes, E.C. gekozen was verklaard op lijst nummer 5;
2.
Maduro, X.J. gekozen was verklaard op lijst nummer 5;
3.
Oduber, D.P. gekozen was verklaard op lijst nummer 5;
4.
Croes, G.F. gekozen was verklaard op lijst nummer 5;
5.
Tjon, R.G. gekozen was verklaard op lijstnummer 5;
6.
Croes, E.J.H. gekozen was verklaard op lijst nummer 5;
7.
Arends, U.M. gekozen was verklaard op lijst nummer 11;
8.
Wever, G.B. gekozen was verklaard op lijst nummer 11.
- dat ingevolge het bepaalde in artikel 115 (en artikel 116) van de Kiesverordening de volgende
kandidaten buiten rekening worden gelaten op grond van de daarbij vermelde omstandigheden:
1.
Wever geb. Croes, E.C.;
2.
Maduro, X.J. ;
3.
Oduber, D.P. ;
4.
Croes, G.F.;
5.
Tjon, R.G.;
6.
Croes, E.J.H.;
7.
Arends, U.M.;
8.
Wever, G.B..
in wiens vacature wordt vervuld;
1.
Vallejo, A.
2.
Tevreden, H.W.G.
3.
Vrolijk, E.G.A
die lid zijn van de Staten;
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- dat blijkens de in artikel 99 van de Kiesverordening geregelde volgorde op lijst nummer 5 respectievelijk lijstnummer 11 thans voor verkiezing in aanmerking komen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Molina, A.S.C.
Tromp geb. Lee, S.M.
Besaril, G.F.
Thijsen, J.E.
Christiaans geb. Yarzagaray, L.J.
Guedez geb. Erasmus, D.B.
Raymond, R.M.J.
Kamperveen, R.A.

Verklaart mitsdien gekozen tot lid van de Staten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Molina, A.S.C.
Tromp geb. Lee, S.M.
Besaril, G.F.
Thijsen, J.E.
Christiaans geb. Yarzagaray, L.J.
Guedez geb. Erasmus, D.B.
Raymond, R.M.J.
Kamperveen, R.A.

Gedaan op Aruba op, 10 september 2021
De voorzitter,
mr. M.H.J. Kock
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BESLUIT VAN DE VOORZITTER VAN HET HOOFDSTEMBUREAU TOT
GEKOZENVERKLARING VAN EEN LID VAN DE STATEN, NOODZAKELIJK
GEWORDEN DOOR HET NIET AANNEMEN VAN DE VERKIEZING DOOR
MEERDERE KANDIDATEN
De voorzitter van het hoofdstembureau;
Gezien het op 14 september 2021 ingekomen schrijven van Guilfred F. Besaril en Sueann S.J. Ras,
houdende mededeling dat zij hun verkiezing tot lid van de Staten niet aannemen;
Overwegende:
-

dat Besaril, G.F. blijkens het besluit van het hoofdstembureau van ER/20210910 was gekozen
verklaard op lijstnummer 5 en heeft aangegeven deze niet te aanvaarden;

-

dat Ras, S.S.J., in artikel 99 van de Kiesverordening geregelde volgorde op lijstnummer 5
thans voor verkiezing in aanmerking komt en middels schrijven van 14 september 2021 heeft
aangegeven deze niet te aanvaarden;

-

dat ingevolge het bepaalde in artikel 114 (en artikel 115) van de Kiesverordening de volgende
kandidaten buiten rekening worden gelaten op grond van de daarbij vermelde omstandigheden:

-

Wever geb. Croes, E.C.; Maduro, X.J.; Oduber, D.P.; Croes, G.F.; Tjon, R.G.; Croes, E.J.H.;
Arends, U.M.; Wever, G.B.; die middels schrijven van 8 september 2021 houdende mededeling dat zij met ingang van 17 september 2021 ontslag nemen als leden van de Staten van Aruba;

-

Vallejo, A.; Tevreden, H.W.G.; Vrolijk, E.G.A; die lid zijn van de Staten;

-

Molina, A.S.C.; Tromp geb. Lee, S.M.; Besaril, G.F.; Thijsen, J.E.; Christiaans geb. Yarzagaray, L.J.; Guedez geb. Erasmus, D.B.; Raymond, R.M.J.; Kamperveen, R.A.; die als lid
van de Staten gekozen zijn verklaard terwijl over hun toelating als
zodanig nog niet is beslist;

-

dat blijkens de in artikel 99 van de Kiesverordening geregelde volgorde op lijst nummer 5
thans voor verkiezing in aanmerking komt:
Marco A. Berlis

Verklaart mitsdien gekozen tot lid van de Staten Marco A. Berlis
Gedaan op Aruba, op 14 september 2021
De voorzitter van het hoofdstembureau,
mr. M.H.J. Kock
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MINISTERIELE BESCHIKKING
VAN
DE MINISTER VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN PRIMAIRE SECTOR
In overweging genomen hebbende:
dat het om redenen van organisatorische aard en met het oog op de effectiviteit, de doelmatigheid
en de kwaliteit van het overheidshandelen gewenst is de directeur van de Directie Luchtvaart Aruba te machtigen de in het dictum onder I genoemde overeenkomsten namens de ondergetekende te
ondertekenen.
Gelet op:
-

Artikel 83 en 83bis van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Stb. 1947, H 165);
Artikel 20b van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58).
HEEFT BESLOTEN:

I.

aan de directeur van de Directie Luchtvaart Aruba mandaat te verlenen om namens de ondergetekende de volgende overeenkomsten te ondertekenen:
overeenkomsten tussen Aruba en de burgerluchtvaartautoriteiten van derde landen die
zijn gebaseerd op artikel 83 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart;
overeenkomsten tussen Aruba en de burgerluchtvaartautoriteiten van derde landen die
zijn gebaseerd op artikel 83bis van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart.

II.

dat de uitvoering van dit mandaat dient te geschieden met in achtneming van de bestaande
wetgeving, richtlijnen, instructies en procedures;

III. dat deze beschikking zal worden gepubliceerd in de Landscourant van Aruba;
V.

dat deze beschikking in werking treedt op de dag van dagtekening daarvan.
Oranjestad, 24 maart 2021
De Minister van Transport, Communicatie en
Primaire sector
C.V.J. Romero
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LANDSBESLUIT1
VAN 27 JULI 2021 No. 5
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur
handelende in overeenstemming met
de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling

In overweging genomen hebbende:
dat in het Landsbesluit voorwaarden studieleningen van 12 mei 2017 No. 2 de voorwaarden voor
het verkrijgen van een studielening zijn vastgesteld;
dat in de praktijk bepaalde voorwaarden voor het verkrijgen van een studielening op problemen
stuiten van juridische of financiële aard;
dat thans ook de mogelijkheid wordt geboden om in aanmerking te komen voor een studielening
voor het volgen van een onlineopleiding;
dat het daarom wenselijk is om de voorwaarden voor het verkrijgen van een studielening te herzien
en dus om het Landsbesluit voorwaarden studieleningen van 12 mei 2017 No. 2 in te trekken onder vervanging door een nieuw landsbesluit regelende de voorwaarden voor studieleningen met
ingang van 1 september 2021;
Gelet op:
artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening van 13 juli 2006 tot vaststelling van de begroting
van het ministerie van Financiën en Economische Zaken voor het dienstjaar 2006 en tot machtiging van de minister van Financiën en Economische Zaken om dienstverleningsovereenkomsten
met bancaire instellingen aan te gaan en om studieleningen te verstrekken (AB 2006 no. 36);
HEEFT BESLOTEN:
§1. Definities
Artikel 1 Definities
In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
Minister
: de minister, belast met financiële aangelegenheden;
debiteur
: de student die verplicht is tot de terugbetaling van de studieschuld;
Directeur
: de directeur van de Directie Financiën;
GED-diploma
: General Educational Development diploma;
________________
1 Vanwege het feit dat de in de Landsourant van Aruba van 27 augustus 2021 no. 18 gepubliceerde tekst van het Landsbesluit van 27 juli 2021 no. 5 (Landsbesluit voorwaarden studieleningen 2021), abusievelijk niet de tekst is zoals die door de Gouverneur is vastgesteld, wordt in de onderhavige editie de correcte vastgestelde tekst van dat landsbesluit gepubliceerd.
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ISCED
opleiding
student

: United Nations International Standard Classification of Education;
: een opleiding als bedoeld in de artikelen 4 en 5;
: degene die een opleiding volgt waarvoor deze een aanvraag voor een studielening langs elektronische weg heeft ingediend en is verstrekt;
studiejaar
: het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus van enig kalenderjaar en eindigt op 31
juli van het daaropvolgende kalenderjaar, tenzij de studie een andere indeling
van tijdvak volgt;
studielening
: een lening die door de Minister namens het Land aan een student wordt verstrekt als bijdrage in de kosten die verbonden zijn aan het volgen van een opleiding;
studieleningproduct : de voor een studie toegekende variant van een studieleningbedrag, studieland en uitbetalingstermijnen;
garantsteller
: degene die naast de student de studieleningovereenkomst voor uitsluitend
een startpakket met het Land tekent en garant staat voor de nakoming van de
uit hoofde van de studielening ontstane schuldverplichting jegens het Land.
§2. Algemene voorwaarden waaronder de studielening wordt aangegaan
Artikel 2 Persoonsgebonden vereisten
1. De aanstaande student komt in aanmerking voor een studielening, indien hij:
a. de Nederlandse nationaliteit bezit;
b. in Aruba geboren is;
c. ingeschreven is in het bevolkingsregister van Aruba; en
d. bij aanvang van de opleiding waarvoor de studielening wordt verzocht, de leeftijd van dertig jaar nog niet heeft bereikt.
2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, en onverminderd de onderdelen a en c, komt de
aanstaande student die direct voorafgaand aan de aanvraag voor een studielening ten minste
vijf jaar onafgebroken in het bevolkingsregister van Aruba ingeschreven is, en indien van toepassing met een wettelijke verblijfstitel, en gedurende die periode daadwerkelijk in Aruba
woonachtig is, ook in aanmerking voor een studielening.
3. In afwijking van het eerste lid, onderdeel c, komt de aanstaande student in aanmerking voor
een studielening voor het volgen van een masteropleiding, indien hij:
a. ten tijde van de aanvraag niet langer dan zeven jaar is uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Aruba;
b. vóór zijn uitschrijving daadwerkelijk in Aruba woonachtig was, en, indien van toepassing,
met een wettelijke verblijfstitel;
c. aansluitend op het behalen van het bachelorsdiploma in het buitenland met een masteropleiding begint.
4. In afwijking van het eerste lid, onderdeel d, komt de aanstaande student die ouder is dan dertig
jaar in aanmerking voor een studielening, indien hij:
a. de leeftijd van zesendertig jaar nog niet heeft bereikt en een in Aruba te volgen opleiding
bij een instelling van hoger onderwijs gaat volgen;
b. de leeftijd van veertig jaar nog niet heeft bereikt en een in Aruba te volgen lerarenopleiding bij een instelling van hoger onderwijs gaat volgen voor een vak waaraan naar het
oordeel van de minister, belast met onderwijsaangelegenheden, in Aruba behoefte bestaat
en welke de minister als zodanig bekend heeft gemaakt.
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Artikel 3 Vereiste vooropleiding van de student
1. Voor het volgen van een opleiding waarvoor de aanstaande student een studielening verzoekt,
dient hij ten minste in het bezit te zijn van het volgende:
a. een vwo, havo of mbo-4 diploma;
b. een erkend buitenlands diploma secundair onderwijs, waaronder ‘high school’ en ‘Bachiller Academico’, dat in het land van uitgifte is erkend en vergelijkbaar is met een vwo, havo
of mbo-4 diploma;
c. een erkend buitenlands diploma secundair onderwijs behaald door online onderwijs, dat in
het land van uitgifte is erkend en vergelijkbaar is met een vwo, havo of mbo-4 diploma;
d. een GED-diploma met een minimum totale score van 660 waarvan per deel een minimumscore van 165, waarbij de aanstaande student de leeftijd van achttien jaar moet hebben bereikt; dan wel
e. een bewijs van het met goed gevolg afgelegd hebben van een 21+ toets, een colloquium
doctum of gelijksoortig toelatingsexamen.
2. Voor het volgen van een masteropleiding waarvoor de aanstaande student een studielening verzoekt, dient hij ten minste in het bezit te zijn van een bachelorsdiploma of een door de opleidingsinstelling geaccepteerd toelatingsdiploma.
3. Voor het volgen van een opleiding op mbo-niveau in Aruba waarvoor de aanstaande student
een studielening verzoekt, dient hij te voldoen aan de toelatingseisen van de desbetreffende opleidingsinstelling.
Artikel 4 Vereisten aan de te volgen opleiding
Om in aanmerking te komen voor een studielening dient de aanstaande student een opleiding te
volgen die:
a. een voltijdse opleiding is;
b. voldoet aan de ISCED-classificatie voor beroepsgericht hoger secundair onderwijs en tertiair
onderwijs, met name hbo- en wo-bacheloropleidingen en hbo- en wo-masteropleidingen; en
c. erkenning geniet van het land van studie en in het geval van een gereguleerd beroep in Aruba
of het land van studie, ook geaccrediteerd is door een legitieme internationaal erkende (beroeps-) accreditatieinstelling;
d. als nieuwe mbo-, hbo-, of wo-opleiding op grond van het vastgestelde beleid voor het starten
van nieuwe opleidingen is aangewezen door de minister belast met onderwijsaangelegenheden
in overeenstemming met de Minister.
Artikel 5 Vereisten aan de te volgen opleiding
Om in aanmerking te komen voor een studielening voor het volgen van een opleiding aan een onderwijsinstelling, dient de aanstaande student toegelaten te zijn aan:
a. een in Aruba gevestigde publieke of particuliere instelling voor middelbaar of hoger onderwijs,
met dien verstande dat het niveau en diploma van het onderwijs aan die instelling tenminste
vergelijkbaar is met dat van een instelling voor middelbaar of hoger onderwijs in de zin van de
Landsverordening voortgezet onderwijs of voor de universiteit in de zin van de Landsverordening Universiteit van Aruba; en
b. een in Nederland gevestigde hogeschool of universiteit waarvan de betreffende opleiding opgenomen is in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs;
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c. een niet in Aruba of in Nederland gevestigde instelling van hoger onderwijs, met dien verstande dat het niveau en diploma van het onderwijs aan die instelling tenminste vergelijkbaar is met
dat van een instelling voor hoger beroepsonderwijs in de zin van de Landsverordening voortgezet onderwijs of voor de universiteit in de zin van de Landsverordening Universiteit van Aruba.
Artikel 6 Duur van de opleiding
1. De maximale studieduur voor een bacheloropleiding waarvoor een studielening kan worden
verkregen bedraagt zes jaar.
2. De maximale studieduur voor een masteropleiding waarvoor een studielening kan worden verkregen bedraagt twee jaar.
Artikel 7 Vereisten onlineopleiding
1. Voor een onlineopleiding dient de student gedurende de gehele studieperiode ingeschreven te
zijn in het bevolkingsregister van Aruba en daadwerkelijk in Aruba woonachtig te zijn, mits de
studie vereist om langere periodes in het buitenland te verblijven; en
2. Op de onlineopleiding zijn de artikelen 4, 5, sub c en 6 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8 Uitsluiting bij tweede opleiding van hetzelfde niveau
Aan een aanstaande student wordt geen studielening verleend voor het volgen van een tweede bacheloropleiding of een tweede masteropleiding.
Artikel 9 Toetsing van de aanvragen
1. De directeur van de Directie Onderwijs toetst binnen de bekendgemaakte termijn de aanvragen
van de aanstaande student om vast te stellen of deze voldoen aan de krachtens dit landsbesluit
gestelde voorwaarden voor de verstrekking van de studielening en de betaalbaarstelling van de
leningsbedragen.
2. Nadat de directeur van de Directie Onderwijs heeft vastgesteld dat een aanvraag voldoet aan
de krachtens dit landsbesluit gestelde voorwaarden, informeert hij de Directeur dat deze kan
overgaan tot betaalbaarstelling van de lening nadat de student de studieleningovereenkomst
bedoeld in artikel 31 heeft ondertekend.
§ 3. Financiële voorwaarden waaronder studielening wordt aangegaan
Artikel 10 Maximale hoofdsom
1. De maximale hoofdsom voor een studielening voor het volgen van een opleiding is gelijk aan
het bedrag, opgenomen in de bij dit landsbesluit behorende bijlage.
2. De maximale hoofdsom voor onlineopleidingen is gelijk aan het collegegeld zoals door de onderwijsinstelling in rekening wordt gebracht, doch niet hoger dan het maximale leenbedrag per
termijn en per studieland, opgenomen in de bij dit landsbesluit behorende bijlage.
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Artikel 11 Looptijd studielening
1. De looptijd van de studielening vangt aan op het moment dat de studieleningovereenkomst ingaat en eindigt op het moment waarop de debiteur aan zijn laatste aflossingsverplichting heeft
voldaan.
2. De student ontvangt na voldoening van zijn laatste aflossingsverplichting binnen twee maanden hiervan een berichtgeving van de Directeur.
3. Onverminderd het eerste lid, bedraagt de aflossingsperiode maximaal 15 jaar.
Artikel 12 Rente
Over de studielening is geen rente verschuldigd aan het Land.
Artikel 13 Uitbetaling van de studielening
1. De uitbetaling van de studielening geschiedt per half jaar door de Directeur op een lokale
bankrekening op naam van de student en is vastgesteld op de in de bij dit landsbesluit bijbehorende bijlage opgenomen maximale bedragen, bestaande uit een startpakket met al dan niet
termijnbetalingen zoals door de student is verzocht.
2. Indien uitsluitend een startpakket wordt geleend dient een garantsteller de studieleningovereenkomst mede te ondertekenen.
3. De student zorgt voor het navolgende en informeert de directeur van de Directie Onderwijs
dienovereenkomstig:
a. een officieel inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling per studiejaar;
b. een bewijs van ziektekostenverzekering in het geval van studie in het buitenland;
4. Een reisticketkrediet en/of ziektekostenverzekeringskrediet kunnen inbegrepen zijn in de
hoofdsom.
§ 4. Verantwoordelijkheden student met betrekking tot de studielening
Artikel 14 Informatieverstrekking
1. De student stelt de directeur van de Directie Onderwijs schriftelijk of langs elektronische weg
in kennis van de navolgende feiten:
a. het voltooien van de opleiding;
b. het opschorten van de opleiding;
c. het definitief staken van de opleiding;
d. een studiewijziging;
e. een verandering van nationaliteit;
f. adreswijzigingen gedurende de studie en de aflossingsperiode.
2. De student dient voorts:
a. de door de directeur van de Directie Onderwijs te geven aanwijzingen nauwkeurig op te
volgen en volledige medewerking te verlenen aan de door hem uit te voeren studievoortgangsbewaking;
b. een ziektekostenverzekering af te sluiten en een afschrift van de verzekeringspolis aan de
directeur van de Directie Onderwijs te overleggen;
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c. aan het Land toestemming te verlenen om diens contactgegevens bij een in het buitenland
gevestigde privé- en/of overheidsinstantie op te vragen.
Artikel 15 Eenmalige verandering van opleiding, studieland of studieproduct
1. Een student kan slechts eenmaal van opleiding, studieland of studieleningproduct veranderen.
Een zodanige verandering geschiedt binnen twee jaar na aanvang van de eerste opleiding
waarvoor een studielening is toegekend.
2. Een bericht van verandering wordt gericht aan de directeur Directie Onderwijs die het wijzigingsbericht bevestigd met afschrift aan de Directeur.
Artikel 16 Nieuwe studieleningsovereenkomst bij wijziging maximale hoofdsom
1. Een nieuwe studieleningovereenkomst wordt aangegaan bij verandering van studieland of studieleningproduct, indien met deze wijziging een andere maximale hoofdsom van de studielening van toepassing is.
2. Bij toepassing van het eerste lid wordt het bedrag van de reeds ontvangen studielening in mindering gebracht op de hoofdsom van de nieuwe studielening.
3. Onverminderd het eerste lid, wordt het uitbetaalde bedrag van de eerste studieleningsovereenkomst bij het af te lossen bedrag aan studielening bijgeteld.
4. Er kan slechts eenmaal een startpakket worden verkregen, ongeacht indien op een tweede studieleningproduct een hoger startpakket van toepassing is.
Artikel 17 Wijziging opleiding of studieleningproduct
Bij het wijzigen van de opleiding of een studieleningproduct zijn de in dit landsbesluit opgenomen
voorwaarden van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de voortgezette studielening.
Artikel 18 Opschorting studielening
1. De student kan zijn studielening voor een periode van ten hoogste één jaar opschorten met behoud van zijn aanspraak op de studielening.
2. De student richt hiertoe een schriftelijk verzoek aan de directeur van de Directie Onderwijs
met een afschrift aan de Directeur.
3. De directeur Directie Onderwijs doet een elektronische bevestiging van de inwilliging van het
opschortingsverzoek met afschrift aan de Directeur.
Artikel 19 Geen uitbetaling na opschorting studielening
1. Ingeval van inwilliging van een verzoek als bedoeld in artikel 18, vindt geen uitbetaling van de
studielening plaats tijdens een periode van opschorting.
2. De periode van opschorting telt niet mee voor de maximale duur van de studieduur, bedoeld in
artikel 6.
3. De aflossingsperiode bedoeld in artikel 11, derde lid, is onverminderd van toepassing.

JAARGANG 2021 EDITIE NO. 20

LANDSCOURANT VAN ARUBA
24 september 2021
Pagina 19
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Artikel 20 Terugbetaling van ontvangen bedrag bij opschorting studielening
Indien de student de opleiding opschort binnen twee maanden na ontvangst van een termijnbetaling, bedoeld in artikel 13 eerste lid, dient de student de termijnbetaling per direct terug te storten
op het bankrekeningnummer zoals aangegeven in de bevestiging bedoeld in artikel 18, derde lid.
Artikel 21 Overzicht geleende bedragen studielening
De student ontvangt van de Directeur binnen twee maanden langs elektronische weg een compleet
overzicht van de geleende bedragen:
a. op diens schriftelijk verzoek;
b. indien zich een beëindigingsgrond als bedoeld in artikel 22 of artikel 23 voordoet;
c. bij wijziging van studieland of studieleningproduct.
§ 5. Beëindiging van de studielening en terugvordering
Artikel 22 Beëindiging studielening door de Directeur
De studielening wordt door de Directeur, na verkregen bericht van de directeur van de Directie
Onderwijs, onmiddellijk beëindigd, indien:
a. achteraf blijkt dat de door de student opgegeven gegevens bij het aangaan van de overeenkomst, of gedurende de studie, onjuist zijn en de werkelijke gegevens niet zouden hebben geleid tot toekenning, of voortzetting, van de studielening;
b. achteraf blijkt dat de student de studielening niet heeft aangewend voor studiedoeleinden;
c. de studievoortgang naar het oordeel van de directeur van de Directie Onderwijs onvoldoende
is;
d. de student de Nederlandse nationaliteit verliest;
e. de student onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf;
f. de student niet langer voldoet aan de vereisten waarvoor de studielening is verstrekt;
g. de student niet aan de verzekeringsplicht voldoet;
h. de student na een jaar opschorting van de studielening, bedoeld in artikel 18, de opleiding niet
hervat; of
i. de student die een onlineopleiding volgt, geen bewijsstuk kan overleggen dat de onlineopleiding vereist dat de student niet langer daadwerkelijk in Aruba woonachtig is en ook niet ingeschreven in het bevolkingsregister van Aruba.
Artikel 23 Overige gevallen van beëindiging studielening door de Directeur
De studielening en de uitbetaling daarvan worden tevens door de Directeur beëindigd indien:
a. de maximale hoofdsom van de verstrekte studielening is bereikt;
b. de student zijn mbo-, bachelor- dan wel masterdiploma heeft behaald;
c. de student de opleiding definitief heeft gestaakt; of
d. de student overlijdt.
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Artikel 24 Inning in geval van beëindiging studielening door de Directeur
1. De Directeur gaat in het geval van:
a. de beëindiging van de studielening bedoeld in artikel 22, over tot inning in één keer van
het volledige bedrag van de opgebouwde studieschuld,
b. de opschorting bedoeld in artikel 20, over tot inning in één keer van de termijnbetaling, en
c. de beëindiging van de studielening bedoeld in artikel 23, onderdelen a tot en met c, tot inning in termijnaflossingen, van het volledige bedrag van de studieschuld;
2. Indien de inning in één keer bedoeld onder a niet mogelijk is, kan er na een draagkrachtmeting
een betalingsregeling met de debiteur worden overeengekomen, zulks ter beoordeling van de
Directeur.
Artikel 25 Beëindiging uitbetaling studielening
De directeur van de Directie Onderwijs doet een gemotiveerde schriftelijke mededeling aan de Directeur en aan de student van het eindigen van de aanspraak op de uitbetaling van de studielening.
§ 6 Aflossing studieschuld en overige bepalingen
Artikel 26 Opeisbaarheid en aflossing studieschuld
De studieschuld is opeisbaar vanaf de dag waarop een beëindigingsgrond als bedoeld in artikel 22
of 23, onderdelen a tot en met c, zich voordoet.
Artikel 27 Aflossing studieschuld
1. De aflossing van de studieschuld vangt aan binnen twaalf maanden volgend op de datum van
het voltooien of het definitief staken van de opleiding, welk tijdvak wordt aangeduid als de aflossingsvrije periode.
2. Het tijdvak, bedoeld in het eerste lid, wordt verlengd met de studieperiode van een opleiding,
indien daarmee wordt aangevangen binnen één jaar aansluitend op een opleiding waarvoor een
eerdere studielening was verkregen.
Artikel 28 Gevolgen bij niet aflossen van de studieschuld
Bij het in gebreke blijven van de aflossing van de studieschuld en zonder ingebrekestelling:
a. komen voor rekening van de debiteur:
1º. de wettelijke rente per maand nadat geen betaling is ontvangen;
2º. de incassokosten die gepaard gaan met de inning van de studieschuld.
b. is de Directeur bevoegd om het openstaande bedrag te verrekenen met een opeisbare tegenvordering van de student.
Artikel 29 Vervroegd aflossen
De openstaande studieschuld kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk vervroegd worden afgelost
door de debiteur.
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Artikel 30 Kwijtschelding studieschuld
De debiteur kan, mits is voldaan aan de toepasselijke bepalingen van de Landsverordening kwijtschelding studieschuld (AB 2011 no. 70), een schriftelijk verzoek, gericht aan de Minister, indienen bij de Directeur om in aanmerking te komen voor een korting op zijn openstaande studieschuld.
§ 7 Studieleningovereenkomst
Artikel 31 Studieleningovereenkomst
De studielening wordt verstrekt op grond van een tussen partijen af te sluiten privaatrechtelijke
overeenkomst naar Arubaans recht.
§ 8 Overige – en slotbepalingen
Artikel 32 Hardheidsclausule
De Minister kan in bijzondere situaties van onbillijkheden van overwegende aard waartoe de toepassing van dit landsbesluit heeft geleid, na het bekomen advies van de Directeur van de Directie
Onderwijs door tussenkomst van de minister, belast met onderwijsaangelegenheden, en van de Directeur, tegemoetkomen aan een student of groep studenten door het schriftelijk en gemotiveerd
afwijken van een bepaling van dit landsbesluit.
Artikel 33 Intrekking
Het Landsbesluit voorwaarden studieleningen van 12 mei 2017 No. 2 wordt ingetrokken.
Artikel 34 Inwerkingtreding en citeertitel
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 1 september 2021 en kan worden aangehaald als
Landsbesluit voorwaarden studieleningen 2021.
Artikel 35 Publicatie
Dit landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba en op de Overheidswebsite.
Oranjestad, 27 juli 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Financiën
Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Maduro
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De minister van Onderwijs, Wetenschap,
en Duurzame Ontwikkeling,
A.R. Lampe

JAARGANG 2021 EDITIE NO. 20

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

Bijlage Hoofdsommen en Termijnbetalingen Studieleningen
Opleidingsniveau
MBO
HBO/WO,
Bachelor

Master

Aruba

Maximaal
leenbedrag
Afl. 17.500,-

Bedrag
Startpakket
Afl. 4.000,-

Aruba

Afl. 84.000,-

Afl. 10.000,-

11

Afl. 6.727,-

Curaçao
Latijns Amerika en het
Caribisch gebied
Nederland: Startpakket
en termijnbetalingen
Nederland: slechts
Startpakket
Verenigde Staten van
Amerika en
Canada
Andere landen
Alle landen

Afl. 102.000,-

Afl. 15.000,-

11

Afl. 7.909,-

Afl. 102.000,-

Afl. 15.000,-

11

Afl. 7.909,-

Afl. 50.000,-

Afl. 15.000,-

11

Afl. 3.181,-

Afl. 15.000,-

Afl. 15.000,-

1

Afl. 0,-

Afl. 140.000,-

Afl. 17.000,-

8

Afl. 15.375,-

Afl. 102.000,Afl. 42.000,-

Afl. 15.000,Afl. 0,-

7
4

Afl. 12.428,Afl. 10.500,-

Land

Aantal
Bedrag
Termijnbetalingen Termijnbetalingen
11
Afl. 1.227,-
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LANDSBESLUIT
VAN 31 AUGUSTUS 2021 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening ambtenarenrechtspraak er een gerecht in ambtenarenzaken bestaat;
dat de rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken bij landsbesluit wordt benoemd voor een
periode van zes jaren;
dat de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij brief van 15 juli 2021, kenmerk Pr.079/2021,
de heer mr. F.G.P.M. Spreuwenberg heeft voorgedragen voor de vervulling van de functie
van rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken met ingang van 1 augustus 2021;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om de heer mr. F.G.P.M. Spreuwenberg te
benoemen als rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken;
Gelet op:
Artikelen 8 en 9 van de Landsverordening ambtenarenrechtspraak (AB 2001 no. GT 14);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 augustus 2021, de heer mr. F.G.P.M. Spreuwenberg te benoemen als rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken voor een periode van zes (6) jaren;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 31 augustus 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 31 AUGUSTUS 2021 No. 2
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening ambtenarenrechtspraak er een gerecht in ambtenarenzaken bestaat;
dat de rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken bij landsbesluit wordt benoemd voor een
periode van zes jaren;
dat de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij brief van 15 juli 2021, kenmerk Pr.079/2021,
de heer mr. S. Lanshage heeft voorgedragen voor de vervulling van de functie van rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken met ingang van 1 augustus 2021;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om de heer mr. S. Lanshage te benoemen als
rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken;
Gelet op:
Artikelen 8 en 9 van de Landsverordening ambtenarenrechtspraak (AB 2001 no. GT 14);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 augustus 2021, de heer mr. S. Lanshage te benoemen als rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken voor een periode van zes (6) jaren;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 31 augustus 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 1 SEPTEMBER 2021 No. 15
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Universiteit van Aruba het wetenschappelijk personeel,
waaronder de wetenschappelijke hoofdmedewerkers, bij landsbesluit worden benoemd en
ontslagen;
dat de President-Curator van het College van Curatoren van de Universiteit van Aruba bij
brief van 11 juni 2021, mevrouw dr.iur.habil. Viola Heutger, heeft voorgedragen om als
wetenschappelijk hoofdmedewerker bij het Center for Lifelong Learning van de Universiteit van Aruba te worden benoemd;
dat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling bij brief van 18 juni 2021 heeft ingestemd met de benoeming van mevrouw dr.iur.habil. Viola Heutger als
wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de Universiteit van Aruba;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om mevrouw dr.iur.habil. Viola Heutger
met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021 te benoemen als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij het Center for Lifelong Learning van de Universiteit van Aruba;
Gelet op:
artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100);
HEEFT BESLOTEN:
I.

Met ingang van 1 juli 2021 mevrouw dr.iur.habil. Viola Heutger, te benoemen als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij het Center for Lifelong Learning van de Universiteit van
Aruba;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 1 september 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Onderwijs, Wetenschap,
en Duurzame Ontwikkeling,
A.R. Lampe
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LANDSBESLUIT
VAN 14 SEPTEMBER 2021 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Universiteit van Aruba er een rector van de Universiteit
van Aruba is die bij landsbesluit wordt benoemd, geschorst en ontslagen;
dat aan de heer G. Thodé met ingang van 30 mei 2021 ontslag is verleend als rector van de
Universiteit van Aruba;
dat de President-Curator van het College van Curatoren van de Universiteit van Aruba bij
brief van 21 juni 2021, mevrouw dr.iur.habil. Viola Heutger, heeft voorgedragen om als
rector van de Universiteit van Aruba te worden benoemd;
dat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling bij brief van 23 juni 2021 heeft ingestemd met de benoeming van mevrouw dr.iur.habil. Viola Heutger als
rector van de Universiteit van Aruba;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om mevrouw dr.iur.habil. Viola Heutger
met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021 te benoemen als rector van de Universiteit van
Aruba;
Gelet op:
artikel 10, eerste lid, van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100);
HEEFT BESLOTEN:
I.

Met ingang van 1 juli 2021 mevrouw dr.iur.habil. Viola Heutger, te benoemen als rector
van de Universiteit van Aruba;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 14 september 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Onderwijs, Wetenschap,
en Duurzame Ontwikkeling,
A.R. Lampe
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LANDSBESLUIT
VAN 14 SEPTEMBER 2021 No. 2
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling
Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Universiteit van Aruba er een rector van de Universiteit
van Aruba is die bij landsbesluit wordt benoemd, geschorst en ontslagen;
dat de heer G. Thodé bij Landsbesluit van 28 mei 2012 No. 31 (MJO1572/12), met ingang
van 1 januari 2012 als rector van de Universiteit van Aruba is benoemd;
dat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling bij brief van 24 juni 2021 heeft ingestemd met de door de president-curator van het College van Curatoren bij
brief van 21 juni 2021, aan hem verzochte instemming met betrekking tot het ontslag van
de heer G. Thodé als rector van de Universiteit van Aruba;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om aan de heer Glenn Thodé, met ingang
van 30 mei 2021, ontslag te verlenen als rector van de Universiteit van Aruba;
Gelet op:
artikel 10, eerste lid, van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 30 mei 2021 aan de heer Glenn Thodé ontslag te verlenen als rector van de
Universiteit van Aruba onder dankzegging voor de door hem bewezen diensten;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 14 september 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling,
A.R. Lampe
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 6 SEPTEMBER 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

:
:
:

205,0
161,6
144,5

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

:
:
:

233,6
185,6
163,0

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 september 2021 ligt, dan werkt deze regeling terug
tot en met 8 september 2021.
X.J. Maduro
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