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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 10 december 2018 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de
echtscheiding uitgesproken tussen:
RAMONA ALTAGRACIA ALVAREZ
RODRIGUEZ en
EUTIGUIO VICTORIO DE MEY, beiden
wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. B.M. de Sousa
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 11 februari 2019 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de
echtscheiding uitgesproken tussen:
ALBERTUS NICOLAAS VAN EIJDEN en
SONIA
ESPERANZA
MARMOLEJO
CASTELLANOS, beiden wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. G.M. Sjiem Fat

EDITIE NO. 6

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 11 februari 2019 behorende bij EJ nr. AUA201803185 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de echtscheiding uitgesproken tussen:
JAMILA SHERMIN ABRAHAM wonende
in Aruba en
CRESCENCIO CASTRO PAYANO, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in Aruba.
De advocaat,
mr. J.A.R. Bryson
ONDERCURATELESTELLING
Krachtens de beschikking van 26 februari
2019, behorend bij EJ nr. AUA 201803153
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
stelt het Gerecht Nelson Florencio SPROK,
geboren op 28 oktober 1939 in Curaçao, onder curatele. Tot curatrice zijn benoemd, haar
echtgenote Lucia Alberta TROMP, geboren
op 15 november 1947 in Aruba en zijn dochter Khys Jesus Jane SPROK geboren op 28
maart 1974 in Aruba, beiden wonende in
Aruba.
De advocaat,
mr. J. Kip
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ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 5 maart 2019 behorende
bij EJ. NR.AUA201803436 van het Gerecht
in Eerste Aanleg van Aruba is SIMONA
ARENDS, geboren 3 mei 1925 in Aruba onder curatele gesteld met benoeming van haar
dochter Yolanda Enrica Kelly, als curatrice,
De advocaat,
mr. D.G. Kock
MEDEDELING ONTSLAGNEMING
APACHE TRADING A.V.V.
Hierbij delen wij u mede dat STANDARD
TRUST COMPANY N.V. per 31 december
2018, haar ontslag heeft ingediend als wettelijke vertegenwoordiger van bovengenoemde
vennootschap.
De voormalige wettelijke vertegenwoordiger,
STANDARD TRUST COMPANY N.V.
J.G. Emanstraat 49-A
Oranjestad, Aruba
MEDEDELING ONTSLAGNEMING
INCA TRADING A.V.V.
Hierbij delen wij u mede dat STANDARD
TRUST COMPANY N.V. per 31 december
2018, haar ontslag heeft ingediend als wettelijke vertegenwoordiger van bovengenoemde
vennootschap.
De voormalige wettelijke vertegenwoordiger,
STANDARD TRUST COMPANY N.V.
J.G. Emanstraat 49-A
Oranjestad, Aruba.

LIQUIDATIE
ARTSENPRAKTIJK M.J. DASSEN N.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden 28
januari 2019 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
De rekening en verantwoording is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Antione Lobato De Mesquita
Endura Accounting Advisory
Aruba Services N.V.
Pos Chiquito 97-G
Savaneta - Aruba
LIQUIDATIE
KANAKEN HOLDING 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
bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid
Aruba zo mede ten kantore van de vennootschap ter inzage is nedergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
UNIVERSAL AVIATION ARUBA N.V.
(in liquidatie)
In de op 15 februari 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap
werd besloten de vennootschap te ontbinden
per 15 februari 2019.
Het plan van uitkering, houdende de grondslagen van de verdeling, is ten kantore van
het handelsregister zo mede ten kantore van
de vennootschap ter inzage neergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36, P.O. Box 1256
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
UJB CORPORATION (V.B.A.)
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 6 augustus 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 6 augustus 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,
Ursula J. Brown
Wayaca 496

LIQUIDATIE
POSADA SERMOR N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 1 december 2016 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 2 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,
Morela Rangel Rodriguez
Sergia Maria Betancourt Peralta
Sabana Basora 171

LIQUIDATIE
FARMER JABS TOURS N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 23 februari
2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
James Paterson Mansell
Macuarima 78
Santa Cruz
LIQUIDATIE
DIETRICH INDUSTRIAL-ARUBA V.B.A.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden 6
maart 2019 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.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
JIRASOLES A.V.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam "Jirasoles A.V.V." is op 14 januari 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
MASTIFF EXCAVATORS & RENTALS
V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 7 maart
2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Johannes B.M. Smit
Seroe Pela 14G
LIQUIDATIE
WINDWARD RISK CONSULTANTS N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en Windward Risk Consultants NV is op 7 maart 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Mavista Holding N.V.
Koningsstraat 86

LIQUIDATIE
STICHTING FONDO DESAROYO
ARUBA (FDA)
(in liquidatie)
Op 1 januari 2018 is de Stichting Fondo
Desaroyo Aruba (FDA) i.l. ontbonden conform haar statuten. Met de uitdeling van haar
batige saldo is de vereffening van de Stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA) i.l. beëindigd en is zij per 17 januari 2019 opgehouden
te bestaan. De registratie van de Stichting
Fondo Desaroyo Aruba (FDA) i.l. zal worden
doorgehaald in het stichtingenregister.
De vereffenaars van de Stichting Fondo
Desaroyo Aruba (FDA)
Wilhelminastraat 32-34-36
Oranjestad, 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, Bernard R. Roos, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 6
maart 2019, waarvan afschrift is gelaten aan
de directeur van de DWJZ in Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: CHANDRAPAUL MANGAL; zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba
of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 7 januari
2019, ten verzoeke van: Catharina Elizabeth
Wilhelmina Maria VAN RIJSWIJK; wonende in Aruba, waarbij: de echtscheiding tussen
partijen op 4 november 2017 in Guyana met
elkander gehuwd is uitgesproken;
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 8 maart 2019 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: Iguens LOUIS;
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 1 juli 2019 des voormiddags
om 09:00 uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd
aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51 in Aruba,
te verschijnen teneinde op het door Lydia
PROPHETE; ingediend beroepschrift 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, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, van 6
maart 2019, waarvan een afschrift is gelaten
aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die
het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan Eusebio Pedro HERNANDEZ,
met onbekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba dan wel in Nederland
OPGEROEPEN IN KORT GEDING
om op woensdag, 20 maart 2019 des namiddags om 15:30 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba te
verschijnen, teneinde op het door Ruthsela
Franciska DE LANNOY, ingediend verzoek
te worden gehoord
De deurwaarder,
J.P. Locadia

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, van 6
maart 2019, waarvan een afschrift is gelaten
aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die
het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan Ruth Esther POLANCO
HENRIQUEZ, met onbekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders
OPGEROEPEN
om op maandag, 17 juni 2019 des voormiddags om 09:00 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba te
verschijnen, teneinde op het door Gregory
Vincent MADURO, ingediend verzoek te
worden gehoord
De deurwaarder,
J.P. Locadia
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 11 maart 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan
Crescencio CASTRO PAYANO, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders;
BETEKEND:
Een grosse van beschikking van 11 februari
2019 behorend bij EJ nr. AUA201803185,
ten
verzoeke
van
Jamila
Shermin
ABRAHAM, wonende in Aruba, waarbij de
echtscheiding tussen partijen op 18 november
2015 in Aruba met elkander gehuwd is uitgesproken.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van ondergetekende gerechtsdeurwaarder van 11 maart 2019, waarvan een
afschrift is achtergelaten aan de directeur van
de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan
voor GEZIEN heeft getekend, is aan de
naamloze vennootschap KIWI HOLDINGS
N.V., gevestigd in Aruba te Lago Heights nr.
27-A, doch thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats in Aruba of elders
WEDEROPROEPING:
om op dinsdag, 18 juni 2019 des voormiddags om 08:30 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba te

verschijnen, teneinde op het door MARIELOU CONNOR, wonende te Sint Maarten,
ingediend beroepschrift te worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende deurwaarder van 6 februari 2019, waarvan een afschrift is achtergelaten aan de directeur van
de DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke
voor GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke
van de naamloze vennootschap KH SUPERCENTER N.V., gevestigd in Aruba, aan 3.
MAYRA ALEJANDRA DIRKSEN-RAMOS, zonder bekende woon- en of verblijfplaats in Aruba
BETEKEND:
een grosse van 20 november 2018, door de
E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, met bevel om binnen
TWEE (2) dagen aan de inhoud te betalen en
te voldoen;
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 19 februari 2019, waarvan een afschrift is achtergelaten aan de directeur van
de DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke
voor GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke
van FRÉDÉRIC GABRIEL HOTTINGER,
wonende in Aruba, aan de Aruba vrijgestelde
vennootschap EMBA A.V.V., zonder bekende woon- en of verblijfplaats in Aruba
BETEKEND:
een grosse van 30 januari 2019, door de E.A.
Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba, met bevel om binnen TWEE (2)
dagen aan de inhoud te betalen en te voldoen;
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 11 maart
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is MARILIN TERESA PIÑA MARIN, zonder bekende woon en of verblijfplaats in Aruba,
WEDEROM OPGEROEPEN:
om op dinsdag, 30 april 2019 om 8:45 uur ter
terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G.
Emanstraat 51 in Aruba te verschijnen, ten-

einde op het door BERNARD RAMON
ROOS, wonende in Aruba ingediend verzoek
te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING
Op 24 januari 2019 heb ik, Rigenald R.
Williams, belastingdeurwaarder van Aruba,
kantoorhoudende aldaar aan de Camacuri
no. 2, zes (6) dwangschriften betekend aan
- Sindalva Spagnolo Stahl -, voorheen wonende in Aruba, thans zonder bekende woonen 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 verhaal 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 53.
De belastingdeurwaarder,
R.R. Williams
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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:
SMALL WORLD TRAVEL N.V., gevestigd
in Aruba, bij akte van 5 maart 2019; verklaring van geen bezwaar van 21 februari 2019,
nr. 13837/N.V.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu is voornemens de
volgende prijsvraag uit te schrijven:
“Prijsvraag Woningbouwproject te Eagle”.
Conform prijsvraagdocument d.d. 6 maart
2019 - definitief.

De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 11 maart 2019 te DOW bij het secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 20 maart
2019 om 10:00 uur v.m. te DOW.
De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op
27 maart 2019.
De openbare inschrijving vindt plaats op 15
mei 2019 om 11:00 uur v.m. op het kantoor
van de directeur van de DOW.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van
de Kamer van Koophandel en Nijverheid
Aruba (niet ouder dan 6 maanden);
2. Bereidheidsverklaring tot het instellen van
een bankgarantie of borg;
3. Overige vereisten opgenomen in het prijsvraagdocument.
Inschrijving dient te geschieden op de bij het
prijsvraagdocument gevoegde en gewaarmerkte naam- en adresbrieven.

Korte omschrijving van de prijsvraag:
Het vinden van een lokale projectontwikkelaar die de beste woningenwijk, conform opgegeven minimum eisen, en voor de modale
en bovenmodale prijsklasse kan ontwerpen op
het betreffende perceel domeingrond te Eagle.
Uitvoeringstermijn:
conform tijdsplanning van projectontwikkelaar.
Het prijsvraagdocument is vanaf 11 maart
2019 verkrijgbaar bij Dienst Openbare Werken (DOW) tegen betaling van Afl. 50,=.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
DOW.
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BELEIDSREGELS VEILIGHEIDSONDERZOEKEN
De minister van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling in overeenstemming met de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie
In overweging genomen hebbende dat het noodzakelijk is om beleidsregels te stellen voor het afgeven, weigeren dan wel intrekken van een verklaring van geen bezwaar, bedoeld in de artikelen
16, eerste lid, en 17, tweede lid, van de Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba, en artikel 7
van het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken.
Besluiten de volgende beleidsregels vast te stellen:
Artikel 1 Definities
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. Landsverordening:
de Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba (AB 2002 no.
115);
b. Landsbesluit:
het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken (AB 2006 no. 14);
c. vertrouwensfunctie:
een functie die krachtens artikel 15 van de Landsverordening als
zodanig is aangewezen;
d. veiligheidsonderzoek:
het veiligheidsonderzoek, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Landsverordening;
e. verklaring van geen bezwaar : de verklaring, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Landsverordening;
f. betrokkene:
de persoon die belast is met een vertrouwensfunctie, alsmede de
persoon, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Landsbesluit, die
wordt belast met de vervulling van een vertrouwensfunctie, alsmede de persoon, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het
Landsbesluit die is belast met de vervulling van een functie die
nadien als vertrouwensfunctie is aangewezen;
g. medebewoner:
de persoon die op hetzelfde woonadres als de betrokkene staat
ingeschreven in het bevolkingsregister, met uitzondering van:
1°. de partner van de betrokkene,
2°. de persoon die op basis van een schriftelijke overeenkomst
met de betrokkene een deel van de woning huurt, tenzij deze
een bloed- of aanverwant in de eerste graad is van de betrokkene of van diens partner,
3°. degene die tot het huishouden van de onder 2° bedoelde persoon behoort;
4°. de persoon van wie betrokkene op basis van een schriftelijke
overeenkomst een deel van diens woning huurt, dan wel van
wie betrokkene een appartement huurt, met dien verstande
dat het appartement hetzelfde woonadres heeft in het bevolkingsregister als de woning van de verhuurder, tenzij deze
een bloed- of aanverwant in eerste graad is van betrokkene
of diens partner;
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h. partner:

i. de Minister:

5°. degene die tot het huishouden van de onder 4° bedoelde persoon behoort;
1°. de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de
betrokkene,
2°. degene waarmee betrokkene een gezamenlijke huishouding
voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste of
tweede graad, of
3°. degene ten aanzien wie uit het veiligheidsonderzoek blijkt
dat deze een affectieve relatie met betrokkene onderhoudt,
tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste of tweede
graad;
de minister, belast met algemene zaken.

Artikel 2 Kaders
Deze beleidsregels bevatten regels die worden toegepast bij de uitoefening van de bevoegdheid,
bedoeld in de artikelen 16, eerste lid, en 17, tweede lid, van de Landsverordening en artikel 7 van
het Landsbesluit.
Artikel 3 Beoordelingsniveau
1. Een veiligheidsonderzoek wordt op niveau A, B of C uitgevoerd.
2. Bij een niveau C wordt administratief onderzoek gedaan naar betrokkene.
3. Bij een niveau B wordt administratief onderzoek gedaan naar betrokkene, diens partner en diens
medebewoners en kunnen gesprekken worden gevoerd met betrokkene indien de verrichte naslag hiertoe aanleiding geeft.
4. Bij een niveau A wordt administratief onderzoek gedaan naar betrokkene, diens partner, diens
medebewoners, ouders, broers, zussen en kinderen en worden er gesprekken gevoerd met betrokkene en met derden.
Artikel 4 Beoordelingsperiode
1. Bij het weigeren van een verklaring van geen bezwaar, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de
Landsverordening en bij het intrekken van een verklaring van geen bezwaar, bedoeld in artikel
17, tweede lid, van de Landsverordening wordt een beoordelingsperiode gehanteerd van:
a. 10 jaar voor betrokkene;
b. 5 jaar voor diens partner.
5. De beoordelingsperiode wordt berekend vanaf de dag van de aanmelding van het veiligheidsonderzoek.
Artikel 5 Verkorte beoordelingsperiode bij onvoldoende gegevens
In afwijking van artikel 4 is de beoordelingsperiode 8 jaar voor betrokken en 5 jaar voor diens
partner, indien zij langer dan 6 maanden aaneengesloten in een land hebben verbleven waar het
voor de Veiligheidsdienst Aruba niet mogelijk is, wegens het ontbreken van een samenwerkingsrelatie op het gebied van veiligheidsonderzoeken, met de veiligheidsdienst van het land, om informatie uit te wisselen.
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Artikel 6 Verlengde beoordelingsperiode
In afwijking van artikel 4 kan de beoordelingsperiode langer zijn dan 10 jaar doch ten hoogste 20
jaar, indien sprake is van een veroordeling voor, verdacht wordt van het plegen van, dan wel deelnemen aan een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 10 jaar of
meer is gesteld.
Artikel 7 Verklaring van geen bezwaar
1. De verklaring van geen bezwaar is geldig voor onbepaalde tijd en kan worden vernieuwd na een
hernieuwd veiligheidsonderzoek als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Landsverordening.
2. De verklaring van geen bezwaar vervalt van rechtswege op de dag dat de betrokkene niet meer
belast is met de vertrouwensfunctie waarvoor de verklaring is afgegeven.
Artikel 8 Justitiële gegevens
1. Een verklaring van geen bezwaar kan worden geweigerd dan wel ingetrokken indien het veiligheidsonderzoek gegevens heeft opgeleverd betreffende het feit dat betrokkene en of diens partner:
a. veroordeeld is voor het plegen van;
b. veroordeeld is voor het deelnemen aan;
c. een transactie heeft aanvaard voor;
d. verdacht wordt van het plegen van;
een of meer misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van drie
jaren of meer is gesteld.
2. In een veiligheidsonderzoek voor een vertrouwensfunctie in het beveiligd gebied van de luchthaven en zeehavens wordt wegens het specifieke risico van misbruik van dit gebied door criminelen en terroristen, in het bijzonder gelet op de justitiële gegevens waaruit blijkt dat betrokkene
bereid is regels en wetten te overtreden voor het behalen van zijn eigen financieel gewin. Het
betreft hier onder andere de volgende justitiële gegevens:
a. artikel 3, eerste lid, van de Vuurwapenverordening;
b. de artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, van de Landsverordening verdovende middelen;
c. een strafbaar feit als omschreven in Titel I, tweede boek, van het Wetboek van Strafrecht;
d. een strafbaar feit als omschreven in Titel V, tweede boek, van het Wetboek van Strafrecht;
e. een strafbaar feit als omschreven in Titel XI, tweede boek, van het Wetboek van Strafrecht;
f. een strafbaar feit als omschreven in Titel XVIII, tweede boek, van het Wetboek van Strafrecht;
g. een strafbaar feit als omschreven in Titel XX, tweede boek, van het Wetboek van Strafrecht;
h. een strafbaar feit als omschreven in Titel XXII, tweede boek, van het Wetboek van Strafrecht;
i. een strafbaar feit als omschreven in Titel XXIII, tweede boek, van het Wetboek van Strafrecht;
j. een strafbaar feit als omschreven in Titel XXIV, tweede boek, van het Wetboek van Strafrecht;
k. een strafbaar feit als omschreven in Titel XXV, tweede boek, van het Wetboek van Strafrecht;
l. een strafbaar feit als omschreven in Titel XXIX, tweede boek, van het Wetboek van Strafrecht;
m. een strafbaar feit als omschreven in Titel XXX, tweede boek, van het Wetboek van Strafrecht;
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n. andere strafbare feiten die een risico kunnen opleveren voor de veiligheid van de luchthaven
en zeehavens.
3. Bij de beoordeling van de in het eerste en tweede lid, genoemde strafbare feiten wordt rekening
gehouden met:
a. de aard en ernst van het gegeven;
b. de pleegdatum van het strafbare feit waarop het gegeven betrekking heeft;
c. de zwaarte van de geëiste dan wel opgelegde straf of maatregel;
d. de leeftijd van betrokkene ten tijde van het vastleggen van de gegevens.
4. Indien het ingestelde veiligheidsonderzoek andere gegevens van betrokkene of diens partner
heeft opgeleverd dan genoemd in het eerste of tweede lid, wordt bij de beoordeling of een verklaring van geen bezwaar moet worden geweigerd of ingetrokken rekening gehouden met de in
het derde lid genoemde factoren en:
a. het specifieke risico van de vertrouwensfunctie in relatie met het gegeven;
b. recidivegevaar.
5. Indien de strafrechtelijke feiten hebben plaatsgevonden op minderjarige leeftijd wordt een verklaring van geen bezwaar geweigerd indien gebleken is dat betrokkene zijn eigen belangen behartigd heeft op een wijze die de veiligheid van anderen in gevaar heeft gebracht.
Artikel 9 Persoonlijke gedragingen en omstandigheden
1. Een verklaring van geen bezwaar kan worden geweigerd dan wel ingetrokken op basis van persoonlijke gedragingen en persoonlijke omstandigheden. Een gedrag of omstandigheid kan een
gevaar vormen voor de staatsveiligheid indien blijkt dat deze de betrokkene verhinderd om de
vertrouwensfunctie op een eerlijke, onafhankelijke, loyale, integere en veiligheidsbewuste manier uit te voeren.
2. Bij de beoordeling van de in het eerste lid, genoemde gedragingen en omstandigheden wordt
rekening gehouden met:
a. eigen initiatieven van betrokkene om het risico te verminderen;
b. kans op herhaling van een gedrag of omstandigheid;
c. tijdsverloop.
Artikel 10 Informatieplicht werkgever
De werkgever informeert betrokkene, voordat betrokkene schriftelijk instemt met het veiligheidsonderzoek over het doel en de rechtsgevolgen van het veiligheidsonderzoek en overhandigd betrokkene een exemplaar van deze beleidsregels.
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Artikel 11 Slotbepaling
1. Deze beleidsregels zullen met toelichting in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.
2. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba.
3. Zij wordt aangehaald als: Beleidsregels veiligheidsonderzoeken.
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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Toelichting
Artikel I.16 van de Staatsregeling van Aruba stelt dat een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
alleen bij of krachtens de wet mag plaatsvinden. Het instellen van een veiligheidsonderzoek is een
dergelijke inbreuk en heeft dus een wettelijke grondslag nodig. Die wettelijke grondslag wordt gevormd door artikel 3 van de Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba (AB 2002 no.115). Een
nadere uitwerking van deze taak is sinds mei 2006 geregeld in het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken (AB 2006 no. 14). Conform artikel 6 van het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken beslist de minister, belast met
algemene zaken, omtrent het wel of niet afgeven van een verklaring van geen bezwaar. Via een
mandateringsbesluit is sinds augustus 2014 deze bevoegdheid gemandateerd aan het Hoofd van de
Veiligheidsdienst Aruba.
Het besluit tot afgifte, weigering dan wel intrekking van een verklaring van geen bezwaar werd
vanaf mei 2006 tot de invoering van deze beleidsregels genomen op basis van interne richtlijnen.
Inmiddels worden er jaarlijks tussen de 700 en 1000 verklaringen van geen bezwaar afgegeven.
Deze aantallen geven aan dat er een noodzaak is om te komen tot een openbaar beleidskader voor
de afgifte, weigering en intrekking van een verklaring van geen bezwaar.
De verklaring van geen bezwaar wordt alleen afgegeven als er voldoende waarborgen zijn dat betrokkene onder alle omstandigheden de plichten die voortvloeien uit de vertrouwensfuncties zal
vervullen. Personen die een vertrouwensfunctie ambiëren ondergaan daarom een veiligheidsonderzoek. Naast het feit dat de Veiligheidsdienst Aruba de gegevens naslaat in bestanden kan de persoon ook vragen verwachten van de Veiligheidsdienst Aruba over zijn privéleven. Het veiligheidsonderzoek vindt daarom plaats met een zo groot mogelijke bescherming van de privacy.
Bij de totstandkoming van deze beleidsregels is gebruik gemaakt van de reeds bestaande interne
richtlijnen en de bestaande beleidsregels inzake veiligheidsonderzoeken van de NAVO, Europese
Unie en de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten.
Hiervoor is gekozen in verband met de noodzaak van herkennen van het proces veiligheidsonderzoek tussen de verschillende veiligheidsdiensten in het Koninkrijk en het creëren van de mogelijkheid om elkaars verklaringen van geen bezwaar te erkennen.
Om werkgevers en betrokkenen inzicht te geven waarom bepaalde vragen moeten worden gesteld
is het beoordelingskader van veiligheidsonderzoeken inzichtelijk gemaakt middels deze beleidsregels. De werkgever krijgt op deze manier een instrument in handen om zijn personeel te informeren omtrent het doel, inhoud en mogelijke gevolgen van het veiligheidsonderzoek. Maar ook de
advocatuur en de rechterlijke macht krijgt met de beleidsregels een instrument in handen om de
besluiten van de minister, belast met algemene zaken, omtrent de weigeringen en intrekkingen van
een verklaring van geen bezwaar te toetsen.
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BESCHIKKING
van de Directeur van de Directie Luchtvaart
8 maart 2019

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 heer ing. Jairo G. Jansen, bij het optreden
als waarnemend Manager Luchtwaardigheid en Registratie van de unit Luchtwaardigheid en Registratie van de Directie Luchtvaart te machtigen om te beslissen op de in het dictum onder I genoemde verzoeken en de op grond daarvan te geven beschikking namens de Directeur Directie
Luchtvaart te ondertekenen.

Gelet op:
artikelen 6, 8, 10 en 20 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58);
artikelen 3, 7, 7a, 13, 28, 57a, 64 t/m 95, 96, 98b, 99, 100, 101a, 102, 112 van het Besluit
Luchtwaardigheid (AUA-RLW) (AB 1995 no. GT 71);
artikelen 2 en 6 van de Regeling inschrijving en inschrijvingskenmerk (AUA-RLI) (AB 1991
no. GT 36).
HEEFT BESLOTEN:
I

Aan heer ing. Jairo G. Jansen, mandaat te verlenen om namens de ondergetekende beschikkingen te beoordelen en te ondertekenen ten aanzien van de navolgende verzoeken en/of
handelingen:

a.
b.
c.
d.
e.

Verzoek
Afgifte Bewijs van Inschrijving
Doorhaling van een inschrijving
Vergunning voor een proefvlucht
Erkenning buitenlandse type-certificaat
Kennisgeving staat van ontwerp

Wettelijke grondslag
AUA-RLI, artikel 2
AUA-RLI, artikel 6, lid 1
AUA-RLW, artikel 3
AUA-RLW, artikel 7
AUA-RLW, artikel 7a
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Bewijs van Luchtwaardigheid
Bewijs van Overeenstemming
Export Bewijs van Luchtwaardigheid
Aanwijzingen betreffende de luchtwaardigheid en deugdelijkheid
Het opleggen van een startverbod

Goedkeuring wijzigingen
Vaststelling luchtwaardigheid en de
te verrichten werkzaamheden
m. Verzoek aan buitenlandse autoriteiten
n. Toestemming ferryvlucht
o. Toestemming hervatten vluchten
p. Erkenning onderhoudsbedrijven
q. Acceptatie onderhoudsbedrijven
r. Vanwaardeverklaring onderhouds
bedrijven
s. Bewijzen van bevoegdheid
t. Vanwaardeverklaring
u. Bewijs Aanwijzing Radiostation

II.

AUA-RLW, artikel 13, lid 1 en artikel 38
AUA-RLW, artikel 13, lid 4
AUA-RLW, artikel 13, lid 5
AUA-RLW, artikel 28, lid 1
AUA-RLW, artikel 28, lid 4
AUA-RLW, artikel 57a, lid 3
AUA-RLW, artikelen 55 t/m 57
AUA-RLW, artikel 57a, lid 1
AUA-RLW, artikel 57a, lid 2
AUA-RLW, artikel 57a, lid 3
AUA-RLW, artikel 57a, lid 4
AUA-RLW, artikel 64 t/m 95
AUA-RLW, artikel 96
AUA-RLW, artikel 98b
AUA-RLW, artikel 99 t/m 101a
AUA-RLW, artikel 102
AUA-RLW, artikel 112

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;
IV. dat deze beschikking in werking treedt op de dag van dagtekening daarvan.

ing. Edwin Kelly, MBA
Directeur
Directie Luchtvaart Aruba
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BESCHIKKING
van de Directeur van de Directie Luchtvaart
8 maart 2019
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 heer ing. Justiniano A. Boekhoudt, bij het
optreden als waarnemend Manager Luchtwaardigheid en Registratie van de unit Luchtwaardigheid
en Registratie van de Directie Luchtvaart te machtigen om te beslissen op de in het dictum onder I
genoemde verzoeken en de op grond daarvan te geven beschikking namens de Directeur Directie
Luchtvaart te ondertekenen.
Gelet op:
artikelen 6, 8, 10 en 20 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58);
artikelen 3, 7, 7a, 13, 28, 57a, 64 t/m 95, 96, 98b, 99, 100, 101a, 102, 112 van het Besluit
Luchtwaardigheid (AUA-RLW) (AB 1995 no. GT 71);
artikelen 2 en 6 van de Regeling inschrijving en inschrijvingskenmerk (AUA-RLI) (AB 1991
no. GT36).
HEEFT BESLOTEN:
I

Aan heer ing. Justiniano A. Boekhoudt, mandaat te verlenen om namens de ondergetekende
beschikkingen te beoordelen en te ondertekenen ten aanzien van de navolgende verzoeken
en/of handelingen:

a.
b.
c.
d.
e.

Verzoek
Afgifte Bewijs van Inschrijving
Doorhaling van een inschrijving
Vergunning voor een proefvlucht
Erkenning buitenlandse typecertificaat
Kennisgeving staat van ontwerp

Wettelijke grondslag
AUA-RLI, artikel 2
AUA-RLI, artikel 6, lid 1
AUA-RLW, artikel 3
AUA-RLW, artikel 7
AUA-RLW, artikel 7a
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Bewijs van Luchtwaardigheid
Bewijs van Overeenstemming
Export Bewijs van Luchtwaardigheid
Aanwijzingen betreffende de luchtwaardigheid en deugdelijkheid
Het opleggen van een startverbod

Goedkeuring wijzigingen
Vaststelling luchtwaardigheid en de
te verrichten werkzaamheden
m. Verzoek aan buitenlandse autoriteiten
n. Toestemming ferryvlucht
o. Toestemming hervatten vluchten
p. Erkenning onderhoudsbedrijven
q. Acceptatie onderhoudsbedrijven
r. Vanwaardeverklaring onderhoudsbedrijven
s. Bewijzen van bevoegdheid
t. Vanwaardeverklaring
u. Bewijs Aanwijzing Radiostation

II.

AUA-RLW, artikel 13, lid 1 en artikel 38
AUA-RLW, artikel 13, lid 4
AUA-RLW, artikel 13, lid 5
AUA-RLW, artikel 28, lid 1
AUA-RLW, artikel 28, lid 4
AUA-RLW, artikel 57a, lid 3
AUA-RLW, artikelen 55 t/m 57
AUA-RLW, artikel 57a, lid 1
AUA-RLW, artikel 57a, lid 2
AUA-RLW, artikel 57a, lid 3
AUA-RLW, artikel 57a, lid 4
AUA-RLW, artikel 64 t/m 95
AUA-RLW, artikel 96
AUA-RLW, artikel 98b
AUA-RLW, artikel 99 t/m 101a
AUA-RLW, artikel 102
AUA-RLW, artikel 112

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;
IV. dat deze beschikking in werking treedt op de dag van dagtekening daarvan.

ing. Edwin Kelly, MBA
Directeur
Directie Luchtvaart Aruba
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BESCHIKKING
van de Directeur van de Directie Luchtvaart
11 maart 2019
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 heer Rodney N. Koolman, vlieginspecteur
van de unit Luchtvaart Operationele Zaken van Directie Luchtvaart te machtigen om te beslissen
op de in het dictum onder I genoemde verzoeken en de op grond daarvan te geven beschikking
namens de Directeur Directie Luchtvaart te ondertekenen.
Gelet op:
artikelen 8, 10 en 20 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58);
artikel 3 Regeling brevettering en vluchtuitvoering (AB 1995 no. 73);
artikelen 28 en 57a van het Besluit Luchtwaardigheid (AUA-RLW)(AB 1995 no GT 71);
artikel 7 sub (h) Regeling vluchtuitvoering (AB 2000 no. 85).
HEEFT BESLOTEN:
I

Aan de vlieginspecteur, de heer Rodney N. Koolman, mandaat te verlenen om namens de
ondergetekende beschikkingen te ondertekenen ten aanzien van de navolgende verzoeken:

a.
b.

Afgifte en of verlenging van vanwaardeverklaringen
Bewijzen van bevoegdheid

c.

Het opleggen van een startverbod

d.

Special Authorization

e.

Goedkeuren van handboek vluchtuitvoering

Artikel 3 sub a en b Regeling brevettering
en vluchtuitvoering (AB 1995 no. 73)
Artikel 3 sub a, b en c Regeling brevettering en vluchtuitvoering (AB 1995 no. 73)
AUA-RLW, artikel 28, lid 4
AUA-RLW, artikel 57a, lid 3
Artikel 3 sub a en b Regeling brevettering
en vluchtuitvoering (AB 1995 no. 73)
Artikel 7 sub (h) Regeling vluchtuitvoering
(AB 2000 no. 85)
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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;
IV. dat eerder te dezer zake verleende mandaatbeschikkingen worden ingetrokken;
V.

dat deze beschikking in werking treedt op de dag van dagtekening daarvan.

ing. Edwin Kelly, MBA
Directeur
Directie Luchtvaart Aruba
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BESCHIKKING
van de Directeur van de Directie Luchtvaart
11 maart 2019
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 mevrouw Corine M.C. Martis, Manager
Luchtvaart Operationeel Zaken van de unit Luchtvaart Operationele Zaken van Directie Luchtvaart
te machtigen om te beslissen op de in het dictum onder I genoemde verzoeken en de op grond
daarvan te geven beschikking namens de Directeur Directie Luchtvaart te ondertekenen.
Gelet op:
artikelen 8, 10 en 20 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58);
artikel 3 Regeling brevettering en vluchtuitvoering (AB 1995 no. 73);
artikelen 28 en 57a van het Besluit Luchtwaardigheid (AUA-RLW)(AB 1995 no GT 71);
artikel 7 sub (h) Regeling vluchtuitvoering (AB 2000 no. 85).
HEEFT BESLOTEN:
I

Aan de vlieginspecteur, mevrouw Corine M.C. Martis, mandaat te verlenen om namens de
ondergetekende beschikkingen te ondertekenen ten aanzien van de navolgende verzoeken:
a.
b.

Afgifte en of verlenging van vanwaardeverklaringen
Bewijzen van bevoegdheid

c.

Het opleggen van een startverbod

d.

Special Authorization

e.

Goedkeuren van handboek vluchtuitvoering

Artikel 3 sub a en b Regeling brevettering en
vluchtuitvoering (AB 1995 no. 73)
Artikel 3 sub a, b en c Regeling brevettering
en vluchtuitvoering (AB 1995 no. 73)
AUA-RLW, artikel 28, lid 4
AUA-RLW, artikel 57a, lid 3
Artikel 3 sub a en b Regeling brevettering en
vluchtuitvoering (AB 1995 no. 73)
Artikel 7 sub (h) Regeling vluchtuitvoering
(AB 2000 no. 85)
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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;
IV. dat eerder te dezer zake verleende mandaatbeschikkingen worden ingetrokken;
V.

dat deze beschikking in werking treedt op de dag van dagtekening daarvan.

ing. Edwin Kelly, MBA
Directeur
Directie Luchtvaart Aruba
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MINISTERIËLE REGELING

VAN 15 FEBRUARI 2019
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

:
:
:

164,0
147,5
143,2

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

:
:
:

189,4
170,2
161,6

Artikel II
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 13 februari 2019 ligt, dan werkt deze regeling terug
tot en met 13 februari 2019.
X.J. Ruiz-Maduro
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