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EDITIE NO. 21

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

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

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 3 september 2018 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
echtscheiding uitgesproken tussen:
JENICE TAWNY CROES en
TAHIRI RIVERA CASTILLO, beiden wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. C.S. Edwards

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 3 september 2018 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
echtscheiding uitgesproken tussen:
JACKELINE MUNOZ RAMOS en
PEDRO
ALEXANDER
VELASQUEZ
GUTIERREZ, beiden wonende in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 14 mei 2018 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
ABEGAEL ISABELLA MADURO en
NAVINDER PREMCHAND, beiden wonende in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos

ONDERCURATELESTELLING
Krachtens de beschikking van 2 oktober
2018, behorend bij EJ nr. AUA 20181774 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, stelt
het Gerecht Decima DEGALE, geboren 23
december 1925 in Grenada, onder curatele.
Als curator is benoemd haar dochter, Bernadette Caroline MARK, geboren op 2 december 1949 in Aruba en wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. Lincoln D. Gomez
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OPROEPING
LIQUIDATIE

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

Enoch Japheth GILBERT, zonder bekende woon- of verblijfplaats,

om op 8 januari 2019 om 8:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Jahquwaine Enoch
Gilbert en Marsha Patricia Lattery, ingediend
verzoek
m.b.t.
voornaamswijziging
(AUA201802928 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

BEEHIVE FINANCE ARUBA N.V.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording van bovengenoemde vennootschap in liquidatie is ten
kantore van het handelsregister zo mede ten
kantore van de vennootschap ter inzage nedergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad, Aruba

Oranjestad, 4 oktober 2018

LIQUIDATIE
HUISARTSENPRAKTIJK
DENNERT (N.V.)
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 15 december 2016 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 31 december 2016.
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,
mevr. Yolanda Dennert
Caya Dr. J.E.M. Arends 17 A

LIQUIDATIE
BAC PROPERTIES &
INVESTMENTS (V.B.A.)
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 30 augustus 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 6 september 2018.
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,
Andrew Casper Rasmijn
Noord 38 D

LIQUIDATIE
JARAMILLO & SANCHEZ
CONSTRUCTION N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 5 januari 2018 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 2 oktober 2018.
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,
Luis Xavier Jaramillo
Canashito 15-A

BEKENDMAKING
Ingevolge artikel 14b lid 2 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB
2000 no. 82) (Ltv) deelt de Centrale Bank van
Aruba hierbij mede dat zij op 25 september
2018 schriftelijke toestemming ex artikel 14a
lid 1 sub a van de Ltv heeft verleend aan
Martijn Mahieu voor het verwerven en houden van een gekwalificeerde deelneming van
100 percent van de aandelen in Fides Rae Insurance Company N.V.
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LIQUIDATIE
TREVILLE CORPORATION A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op 5
oktober 2018 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
De rekening en verantwoording is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
EuroTrust International N.V.
Watapanastraat 7
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
WIJNROOS 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
DR. DONALD S. BERMUDEZ
HUISARTSENPRAKTIJK N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 22 september 2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
drs. Franklin R. de Kort
Adriaan Lacle Blvd. 4
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
INSPECCIONES PETROLERAS
ARUBA N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 6 oktober
2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Michael Podolecki
Koolbaaibergstraat 3
LIQUIDATIE
INSPECCIONES PETROLERAS HOLDING
ARUBA V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 6 oktober,
2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Michael Podolecki
Koolbaaibergstraat 3
LIQUIDATIE
MPIP DEVELOPMENT ARUBA V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 6 oktober,
2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Michael Podolecki
Koolbaaibergstraat 3
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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 24 september 2018 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: SAMIR ANISITO YNGFAR BERNABELA; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders, OPGEROEPEN om op woensdag, 23
januari 2019 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 TRESTON INSURANCE COMPANY (ARUBA) N.V.; 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 2 oktober 2018 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: DAVID DE LA
CRUZ RODRIGUEZ; zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders, OPGEROEPEN om op maandag, 7 januari 2019
des voormiddags om 09:30 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 Lisette Eveline Gomez; 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 2 oktober 2018 van de deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een originele brief is gelaten aan de directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan
voor GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke
van Amelinda Elianor ARENDS; wonende in
Aruba en domicilie kiezende in Aruba aan het
adres Spinozastraat nr. 3, ten kantore van de
advocaat mr. R. Marchena;
BETEKEND:
een oorspronkelijk van de op 1 oktober gerichte brief aan: IBRAHIM ISMAIL ABADIL, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats op Aruba of elders;
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende deurwaarder van 5 oktober 2018, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van sub 1
Humphrey Tromp en anderen 31 erfgenamen
van Jose M. Tromp; allen wonende in Aruba
en domicilie kiezende aan het adres Beatrixstraat nr. 27, ten kantore van de advocaat mr.
A.I.N. Fraser (Kuster Law), is aan: de heer
DIONICIO DEL CARMEN PETIT BRACHO, mevrouw RAIZA JOURAINNE APARICIO en de heer ROMAN BONIFACIUS
ALEJANDRO APARICIO, allen zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders, BETEKEND: een brief van 2 oktober
2018 , betreft “Nalatenschap wijlen heer Jose
M. Tromp (verkoop Ranchostraat nr. 2 en
4)”, welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen.
De deurwaarder,
B.R. Roos
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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 27 september 2018, waarvan een afschrift is achtergelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke
voor GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke
van EDGARDO MAGLIOCCHI RINCON,
wonende in Aruba, aan MONICA ELENA
ANTONIETA MIROLO PEROZO, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in Venezuela
of daarbuiten
BETEKEND:
EEN AKTE VAN HOGER BEROEP en
MEMORIE VAN GRIEVEN, met aanzegging dat de zaak wederom zal dienen voor
pleidooi ter zitting van dit Hof van maandag,
19 november 2018 om 09:30 uur in het Gerechtsgebouw Aruba aan de J.G. Emanstraat
51.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING
Op 8 oktober 2018 heb ik, Shajaira A.T. Lacle,
belastingdeurwaarder van Aruba, kantoorhoudende aldaar aan de Camacuri no. 2, zeven (7) dwangschriften betekend aan - Olivier
Evrard -, voorheen wonende in Aruba, thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen
en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der Belastingen die tot
het einde van de executie woonplaats kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri no. 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van
betekening en de verschuldigde rente te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot ver-

haal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend is, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie
Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat no. 53.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 27 september 2018 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder van Aruba,
kantoorhoudende aldaar aan de Camacuri
no. 2, vierenzeventig (74) dwangschriften betekend aan - Far East Center N.V. h/o FOUR
SEASONS BAR & RESTAURANT -, voorheen gevestigd in Aruba, thans zonder bekende vestigingsplaats binnen en buiten Aruba, en
op last van de daarin genoemde Ontvanger der
Belastingen die tot het einde van de executie
woonplaats kiest aan zijn kantoor te Aruba,
Camacuri no. 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE
DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is
met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen, met aanzegging dat, bij
gebreke van betaling, zal worden overgegaan
tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of onroerende zaken of door middel
van beslag op zijn vorderingen op derden
zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de vestigingsplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend is, heb
ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de
Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Schotlandstraat no. 53.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
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AANKONDIGING
Op 2 oktober 2018 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder van Aruba,
ten verzoeke van de Ontvanger der Belastingen, domicilie kiezende aldaar aan de Camacuri no. 2, aan Far East Center N.V. h/o
FOUR SEASONS BAR & RESTAURANT,
voorheen gevestigd in Aruba, thans zonder
bekende vestigingsplaats binnen en buiten
Aruba;
BETEKEND:

een door mij, deurwaarder, op 2 oktober 2018
opgemaakt proces-verbaal, waarbij uit kracht
van de daarin vermelde dwangschriften, ten
verzoeke van de requirant en ten laste van de
gerequireerde het daarin vermelde onroerende
zaak in executoriaal beslag is genomen.
Van dit exploot heb ik afschrift gelaten aan
de directeur van de Directie Wetgeving en
Juridische Zaken, Schotlandstraat 53.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
OPENBARE AANBESTEDING
De Directie Onderwijs namens de minister
van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame
Ontwikkeling is voornemens in het openbaar
aan te besteden

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende documenten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba (bewijs
niet ouder dan 6 maanden)
2. Bereidheidverklaring tot het afgeven van
een bankgarantie van een lokale bank
3. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen
4. Andere vereisten zoals vastgelegd in het
Bestek
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
Bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier
UITGEGEVEN NUMMERS VAN HET
AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
Door de minister van Justitie zijn in de jaargang 2018 de volgende nummers van het Afkondigingsblad van Aruba uitgegeven:
No. 50

Het project:
“Digitalisering van het onderwijs op Aruba”
Korte omschrijving van het werk:
Het leveren en bedrijfsklaar opleveren van
ICT-apparatuur t.b.v. de basisscholen op
Aruba.
Het Bestek is vanaf 15 oktober 2018 kosteloos verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te
Frankrijkstraat 3.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 1
november 2018 om 10:00 uur bij Directie
Onderwijs te Frankrijkstraat 3.
Op deze aanbesteding is het UAR 1986 van
toepassing. De gestanddoeningstermijn is 90
dagen.

No. 51

No. 52

LANDSBESLUIT van 26 juli
2018 no. 2, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van
22 december 2017 houdende
machtiging van de minister, belast
met Financiën, tot het aangaan van
één of meer geldleningen ter aflossing van reeds eerder aangegane
geldleningen en de daaraan verbonden kosten (AB 2017 no. 78)
(Landsbesluit
Financieringsbehoefte 2018-II)
LANDSVERORDENING van 31
juli 2018 tot vaststelling van de
begroting van het Onderwijsfonds
voor het dienstjaar 2018
LANDSBESLUIT van 7 augustus
2018 no. 1, houdende uitgifte van
schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 50.000.000,-
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No. 53

No. 54

No. 55

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 31 juli
2018 ter uitvoering van artikel 30
van de Landsverordening toezicht
verzekeringsbedrijf (AB 2000 no.
82) (Landsbesluit doorberekening
toezichtskosten assurantiebemiddelaars)
MINISTERIЁLE REGELING van
15 augustus 2018 tot wijziging van
de Regeling ter uitvoering van artikel 2 van het Landsbesluit rij- en
keuringsbewijzen (AB 1999 no.
61) (AB 2004 no. 45)
LANDSBESLUIT van 13 augustus 2018 no. 1, houdende uitgifte
van schatkistpromessen tot een
maximum van Afl. 105.000.000,00

AANBIEDING
STATUTENWIJZIGING
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)
Statutenwijziging
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, bij akte ten overstaan van hem verleden, zijn gewijzigd:
PP PINK PETIT LOCAL CONTRACTOR
V.B.A., gewijzigd op 2 oktober 2018.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema

AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba
Oprichting
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende vennootschap, bij
akte ten overstaan van haar verleden, zijn opgericht:
YASIFRA GROCERIES N.V., gevestigd in
Aruba, bij akte van 2 oktober 2018; verklaring van geen bezwaar van 6 september 2018,
nr. 13744/N.V.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema

JAARGANG 2018 EDITIE NO. 21

LANDSCOURANT VAN ARUBA
12 oktober 2018
Pagina 8
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

NEVENFUNCTIES LEDEN COLLEGE ARUBA FINANCIEEL TOEZICHT
Gelet op het bepaalde in artikel 4, lid 4 van de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht van 1 september 2015, houdende regels met betrekking tot het onafhankelijk toezicht bij de
totstandkoming en uitvoering van de begrotingen van het Land en daarmee samenhangende aangelegenheden (Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht) maakt het College Aruba financieel toezicht hierbij de nevenfuncties van de leden van het college openbaar:
Nevenfuncties heer Raymond Gradus:
– Hoogleraar bestuur en economie Publieke- en Non-profit sector Vrije universiteit Amsterdam
– Lid Raad van Toezicht Haagse Hogeschool (HHS) (lid/voorzitter auditcomité).
– Lid Programmaraad Institute for Public Sector Efficiency (IPSE Studies)
Nevenfuncties de heer Henk Kamp:
– Voorzitter branchevereniging ActiZ
– Voorzitter raad van toezicht Ziekenhuisgroep Twente
– Lid hoofdbestuur MKB Nederland
– Plv. lid Sociaal Economische Raad
– Lid raad van advies Kaak Group, Terborg
Nevenfunctie mevrouw Hellen van der Wal:
– Voorzitter Stichting Maatschappij en Criminaliteit
– Secretaris van het interim-bestuur van de stichting Fundacion Parke Nacional Arikok.
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 15 AUGUSTUS 2018
DE MINISTER VAN FINANCIEN, 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

:
:
:

189,9
161,0
156,0

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

:
:
:

217,1
184,6
175,2

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 augustus 2018 ligt, dan werkt deze regeling terug
tot en met 8 augustus 2018.
X.J. Ruiz-Maduro
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