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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 20 april 2020 behorende
bij AUA201903757 van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba is de echtscheiding uitgesproken tussen:
RAIZA MAGALI LESANDRINA wonende
in Aruba en
JUAN BIENVENIDO ULLOA, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba.
De advocaat,
G.L. Griffith
ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 19 mei 2020 (Behorend
bij EJ nr. AUA202000324) van het Gerecht
in Eerste Aanleg van Aruba, is THEODORA
FRIEDA MORGAN-LACLÉ, geboren op 9
november 1941 in Aruba, onder curatele gesteld en benoemd tot curator over de onder
curatele gestelde is haar echtgenoot, Glyn
MORGAN, geboren op 19 juni 1943 in
Groot-Brittannië en wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. A.E.A. Hernandez

EDITIE NO. 12

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

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

SURSEANCE VAN BETALING
Bij beschikking van 19 mei 2020 heeft het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba voorlopige surseance van betaling verleend aan de
rechtspersoon
krachtens
publiekrecht,
SERVICIO DI LIMPIESA DI ARUBA
(SERLIMAR), gevestigd te Aruba. Bewindvoerder is mr. G.W. Rep.
Er is voor woensdag, 26 augustus 2020 om
14:00 uur een terechtzitting bepaald waar
schuldeisers zullen worden gehoord voordat
er beslist wordt omtrent het definitief verlenen van de surseance. De crediteuren worden
verzocht om hun vorderingen in te dienen bij
mr. G.W. Rep, J.E. Irausquin Blvd. 22, suite
202, Oranjestad, Aruba. Tel: 588-1860, fax:
588-1870, email: geert@repdecuba.com.
REP DE CUBA
G.W. Rep, bewindvoerder
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AANKONDIGING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
maakt bekend dat:
dat SERVICIO DI LIMPIESA DI
ARUBA (Serlimar), domicilie kiezende
ten kantore van de advocaat mr. D.G.
Kock, in Aruba, op 15 mei 2020 ter griffie van dit Gerecht een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend;
dat bij beschikking van 19 mei 2020 van
de rechter bij dit Gerecht de voorlopige
surseance van betaling is verleend, met
benoeming van mr. G.W. Rep, advocaat, kantoorhoudende te J.E. Irausquin
Boulevard 22 (Suite 202) in Aruba tot
bewindvoerder;
dat de dag waarop de bekende schuldeisers en ook de verzoeker op voornoemd
verzoekschrift zullen worden gehoord is
bepaald op 26 augustus 2020 om 14.00
uur in het Gerechtsgebouw;
dat bij dit verzoekschrift geen ontwerp
van akkoord is gevoegd.
De griffier,
E.E. de Weever
LIQUIDATIE
VAN OOSTEN ADVOCATEN &
CONSULTANTS N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 12 maart 2020 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum, waarbij Postma
Tax & Legal N.V., gevestigd te Wilhelminastraat 74 lokaal 5 tot vereffenaar is benoemd.
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten
kantore van het handelsregister als ten kantore van de vereffenaar.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel.
De vereffenaar,
Postma Tax & Legal N.V.
Wilhelminastraat 74 lokaal 5
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
ARBELAEZ CONSTRUCTION V.B.A.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 29 mei 2020 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per dezelfde datum.
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,
Fedor Wever
Caya Mario E. Harms 21
LIQUIDATIE
RED BLACK FOOD SERVICES N.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15
mei 2020 is besloten de vennootschap te ontbinden onder benoeming van mevr. Sandra
Lugo de Suegart, wonende te Av. Principal El
Arroyo, Quinta Andrea # 9, El Hatillo, Caracas, Venezuela tot vereffenaar.
Lokaal vertegenwoordiger van
de vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
UNITRUST INTERNATIONAL
CORPORATION N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 26 mei
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Albert O. Croes
Kamerlingh Onnestraat 19
Aruba
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LIQUIDATIE
NEUROLOGENPRAKTIJK
R.W.L. TONK N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 23 april
2020 in het handelsregister in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
mevr. mr. R.B.L. Oosterwijk
Rooi Kochi 27M
Savaneta
LIQUIDATIE
HART TRANSPORT N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 28 mei
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Edwin Reynaldo Hart
Rooi Afo 32-K
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploten 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 28 april 2020, waarvan afschriften zijn gelaten aan de Directeur
van de DWJZ in Aruba, die de originele voor
GEZIEN heeft getekend, is aan LUCIANO
BOCCIA, GUISEPPI BOCCIA MARTIN,
MARIANA STEFANIA BOCCIA MARTIN
en JACQUELINE MARTIN NAVARRO,
allen wonende in Venezuela doch met onbekend adres in Aruba,
BETEKEND:
een op de 28 april 2020 door mij, deurwaarder, opgemaakt en ten kantore van de bewaarder der hypotheken in Aruba overgeschreven proces-verbaal, houdende conser-

vatoir beslag op het in vermelde procesverbaal vermeld onroerend goed.
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 de ondergetekende deurwaarder van 30 april 2020, 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 vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MACK’S TOTAL FINANCE VBA, gevestigd en kantoorhoudende in Aruba, aan
JEANNETTE MARIE BAIZ, zonder bekende
woon- en of verblijfplaats in Aruba
BETEKEND:
een grosse van 19 februari 2020, 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 25 mei 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
ROSA ISABEL ROSANIA MOLINA, zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 14 september 2020 des
voormiddags om 9:00 uur, ter terechtzitting

JAARGANG 2020 EDITIE NO. 12

LANDSCOURANT VAN ARUBA
5 juni 2020
Pagina 4
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
gevestigd aan de J.G. Emanstraat # 51 in
Aruba, te verschijnen, teneinde op het door
FRANKLIN MICHEL DAVID WILSON,
wonende in Aruba, ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 20 mei 2020 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: LIJ ROGER
HERON; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba,
WEDEROM-OPGEROEPEN:
om op maandag, 24 augustus 2020 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
Kari Alana Morrison ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos

het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
in Aruba, te verschijnen, teneinde op het door
Victoria Cornet Santos 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, Saba en Sint Eustatius en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 26
mei 2020, waarvan afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is aan:
ANIT HELENA SALLEG DIAZ; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 11 mei
2020, ten verzoeke van Curtis Julio Halley
wonende in Aruba, waarbij de echtscheiding
tussen partijen, op 23 juni 2006 te Colombia
met elkander gehuwd, is uitgesproken;
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 mei 2020 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: CARLOS
ARTURO CARELA CELESTINO; zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba,
WEDEROM-OPGEROEPEN
om op maandag, 24 augustus 2020 des voormiddags om 09:30 uur, ter terechtzitting van
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 30 november 2019

(ARTIKEL 32 VAN DE CENTRALE BANKVERORDENING)
_______________________________________________________________________________
ACTIVA
AFL.
PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN
AFL.
_______________________________________________________________________________
Goud1)
Vorderingen in buitenlandse
geldsoorten
Gebouwen en inventaris
Voorraad herdenkingsmunten
Drukkosten bankbiljetten
Diverse rekeningen

295.896
1.429.640
17.310
551
4.956
10.241

Bankbiljetten in omloop
238.061
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
20.880
- Banken
1.162.841
- Overige
1.297
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
262
Gelden in consignatie
1.813
Diverse rekeningen
6.596
Herwaardering goud en deviezen
208.253
Algemene reserve en onverdeelde winst 108.591
Kapitaal
10.000

__________
1.758.594
=========

Beleningsrente: 1%

__________
1.758.594
=========

J.R. SEMELEER
PRESIDENT
CENTRALE BANK VAN ARUBA

1) Goud wordt per kwartaal gewaardeerd tegen de geldende marktwaarde. De herwaardering vindt plaats in maart,
juni, september en december van elk jaar.
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 30 december 2019

(ARTIKEL 32 VAN DE CENTRALE BANKVERORDENING)
_______________________________________________________________________________
ACTIVA
AFL.
PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN
AFL.
_______________________________________________________________________________
Goud1)
Vorderingen in buitenlandse
geldsoorten
Gebouwen en inventaris
Voorraad herdenkingsmunten
Drukkosten bankbiljetten
Diverse rekeningen

303.407
1.485.736
18.590
540
4.864
9.101

Bankbiljetten in omloop
258.880
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
17.313
- Banken
1.197.305
- Overige
1.296
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
4.333
Gelden in consignatie
1.813
Diverse rekeningen
5.733
Herwaardering goud en deviezen
215.526
Algemene reserve en onverdeelde winst 110.039
Kapitaal
10.000

__________
1.822.238
=========

Beleningsrente: 1%

__________
1.822.238
=========

J.R. SEMELEER
PRESIDENT
CENTRALE BANK VAN ARUBA

1) Goud wordt per kwartaal gewaardeerd tegen de geldende marktwaarde. De herwaardering vindt plaats in maart,
juni, september en december van elk jaar.
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 31 januari 2020

(ARTIKEL 32 VAN DE CENTRALE BANKVERORDENING)
_______________________________________________________________________________
ACTIVA
AFL.
PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN
AFL.
_______________________________________________________________________________
Goud1)
Vorderingen in buitenlandse
geldsoorten
Gebouwen en inventaris
Voorraad herdenkingsmunten
Drukkosten bankbiljetten
Diverse rekeningen

303.407
1.549.535
18.529
536
4.772
9.384

Bankbiljetten in omloop
236.251
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
52.105
- Banken
1.244.834
- Overige
1.289
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
113
Gelden in consignatie
1.813
Diverse rekeningen
6.640
Herwaardering goud en deviezen
220.424
Algemene reserve en onverdeelde winst 112.694
Kapitaal
10.000

__________
1.886.163
=========

Beleningsrente: 1%

__________
1.886.163
=========

J.R. SEMELEER
PRESIDENT
CENTRALE BANK VAN ARUBA

1) Goud wordt per kwartaal gewaardeerd tegen de geldende marktwaarde. De herwaardering vindt plaats in maart,
juni, september en december van elk jaar.
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 31 februari 2020

(ARTIKEL 32 VAN DE CENTRALE BANKVERORDENING)
_______________________________________________________________________________
ACTIVA
AFL.
PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN
AFL.
_______________________________________________________________________________
Goud1)
Vorderingen in buitenlandse
geldsoorten
Gebouwen en inventaris
Voorraad herdenkingsmunten
Drukkosten bankbiljetten
Diverse rekeningen

303.407
1.560.264
18.679
536
4.680
9.454

Bankbiljetten in omloop
238.418
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
21.846
- Banken
1.277.017
- Overige
1.301
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
551
Gelden in consignatie
1.813
Diverse rekeningen
5.783
Herwaardering goud en deviezen
225.262
Algemene reserve en onverdeelde winst 115.029
Kapitaal
10.000

__________
1.897.020
=========

Beleningsrente: 1%

__________
1.897.020
=========

J.R. SEMELEER
PRESIDENT
CENTRALE BANK VAN ARUBA

1) Goud wordt per kwartaal gewaardeerd tegen de geldende marktwaarde. De herwaardering vindt plaats in maart,
juni, september en december van elk jaar.
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LANDSBESLUIT
VAN 29 APRIL 2020 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA

Op voordracht van de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur
In overweging genomen hebbende:
-

-

-

-

-

dat bij de Landsverordening van 7 juni 2013 (2013 no. 34) tot vaststelling van de begrotingen
van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2013 de toenmalige minister van Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energie werd gemachtigd om namens het Land leningen
aan te gaan tot een bedrag van Afl. 478.916.600,-;
dat in dat kader op 28 juni 2013 in de rijksministerraad overeenstemming als bedoeld in artikel 29, van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden was bereikt inzake door het Land
af te stuiten buitenlandse geldleningen tot een bedrag van USD 235,000,000;
dat in verband hiermee door middel van het Landsbesluit Financieringsbehoefte 2013-V
(landsbesluit van 27 augustus 2013 nr. 2) de bovenvermelde minister werd gemachtigd om
een buitenlandse geldlening aan te gaan voor een in dat landsbesluit genoemd bedrag en onder in datzelfde landsbesluit vastgelegde voorwaarden;
dat nadien het Landsbesluit Financieringsbehoefte 2013-V, om gewichtige redenen en ter behoud uit oogpunt van behoorlijk bestuur van een juiste weergave van de geldende voorwaarden, door middel van de landsbesluiten van 29 augustus 2013 nr. 1, van 7 augustus 2015 nr.
2, van 2 februari 2018 nr. 1 en van 25 oktober 2018 nr. 1 werd gewijzigd voor wat betreft de
looptijd en het aflossingsschema;
dat het thans om dezelfde redenen wenselijk is om het Landsbesluit Financieringsbehoefte
2013-V wederom te wijzigen;

Gelet op:
artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries
van het Land voor het dienstjaar 2013 (AB 2013 no.34);
HEEFT BESLOTEN:
Te bepalen dat:
I.

in het dictum van het Landsbesluit Financieringsbehoefte 2013-V de navolgende wijzigingen worden aangebracht:

A.

in onderdeel II wordt “7 jaar” vervangen door: 12 jaar;

B.

in onderdeel V wordt de zinsnede “een risico-opslagpercentage van van 4,50 (zegge vier en
vijftig ten honderdste)” vervangen door: een risico-opslagpercentage (“Applicable Margin”)
dat op basis van de huidige schuldclassificatie (“Debt Rating”) 5,00% (zegge: vijf procent)
bedraagt en dat afhankelijk van wijzigingen in de schuldclassificatie halfjaarlijks opnieuw
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wordt vastgesteld op de wijze en onder de voorwaarden zoals opgenomen in de geldleningsovereenkomst;
C.

onderdeel VI komt te luiden:
de basisrente bedoeld onder V wordt op het vaststellingsmoment bepaald en zal gelijk zijn
aan een nader te bepalen interbancaire depositorente zoals genoteerd in Londen, Verenigd
Koninkrijk (London Interbank Offered Rate (“LIBO Rate”)) die voor ongeveer de eerste
zes maanden na de datum van dit landsbesluit gebaseerd zal zijn op een termijn van 12
maanden en daarna gebaseerd zal zijn op een termijn van 6 maanden, met dien verstande
dat de LIBO Rate op geen moment minder dan 0% zal bedragen en dat, indien het rentepercentage niet op de hiervoor genoemde wijze is vast te stellen dat Credit Suisse AG, Cayman
Islands Branch, in hoedanigheid van “Administrative Agent”, dat percentage dan vaststelt
op basis van het gemiddelde van de percentages per jaar waarvoor deposito’s in USD worden aangeboden voor een periode van zes maanden aan grote banken op de London interbank Market in Londen, Verenigd Koninkrijk;

D.

in onderdeel VII wordt “5 dagen” vervangen door: 2 dagen;

E.

onderdeel VIII komt te luiden:
de aflossing van de geldlening geschiedt als volgt:
(a)
11.4286 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I in de maand maart van het jaar 2022;
(b)
11.4286 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de de hoofdsom bedoeld onder I in de maand september van het
jaar 2022;
(c)
11.4286 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de de hoofdsom bedoeld onder I in de maand maart van het jaar
2023;
(d)
11.4286 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de de hoofdsom bedoeld onder I in de maand september van het
jaar 2023;
(e)
11.4286 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de de hoofdsom bedoeld onder I in de maand maart van het jaar
2024;
(f)
21.4285 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de de hoofdsom bedoeld onder I in de maand september van het
jaar 2024;
(g)
21.4285 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de de hoofdsom bedoeld onder I op 14 maart van het jaar 2025.

F.

onderdeel IX komt te luiden:
de overige gewijzigde voorwaarden van de geldleningsovereenkomst worden geregeld in
een overeenkomst die wordt beheerst door het recht van de staat New York van de
Verenigde Staten van Amerika.
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II.

dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba wordt bekendgemaakt.
Oranjestad, 29 april 2020
J.A. Boekhoudt

De minister van Financiën, Economische
Zaken en Cultuur,
X.J. Maduro
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LANDSBESLUIT
VAN 29 APRIL No. 2
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA

Op voordracht van de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

In overweging genomen hebbende:
-

-

-

-

-

dat bij de Landsverordening van 15 januari 2014 houdende machtiging van de minister, belast met Financiën, tot het aangaan van een of meerdere geldleningen ter aflossing van reeds
aangegane verplichtingen en rentekosten (AB 2014 no. 3), werd gemachtigd om namens het
Land leningen aan te gaan tot een maximum bedrag van Afl. 175.000.000,00;
dat in dat kader op 7 februari 2014 in de Rijksministerraad overeenstemming als bedoeld in
artikel 29, van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden was bereikt inzake door het
Land af te sluiten buitenlandse geldleningen tot een bedrag van Afl. 175.000.000,00 ;
dat in verband hiermee door middel van het Landsbesluit Financieringsbehoefte 2014-III
(landsbesluit van 27 oktober 2014, nr.1) de bovenvermelde minister werd gemachtigd om een
buitenlandse geldlening aan te gaan voor een in dat landsbesluit genoemd bedrag en onder
dezelfde landsbesluit vastgestelde voorwaarden;
dat nadien het Landsbesluit Financieringsbehoefte 2014-III, om gewichtige redenen en ter
behoud uit oogpunt van behoorlijk bestuur van een juiste weergave van de geldende voorwaarden, door middel van het landsbesluit van 12 december 2014, nr. 1, werd gewijzigd voor
wat betreft de hoofdsom;
dat het thans om dezelfde redenen wenselijk is om het Landsbesluit Financieringsbehoefte
2014-III wederom te wijzigen;

Gelet op:
-

-

-

de landsverordening van 15 januari 2014 houdende machtiging van de minister, belast met
Financiën, tot het aangaan van een of meerdere geldleningen ter aflossing van reeds aangegane verplichtingen en rentekosten (AB 2014 no. 3);
de landsverordening van 24 juli 2014 tot wijziging van de Landsverordening houdende
machtiging van de minister, belast met Financiën, tot het aangaan van een of meerdere geldleningen ter aflossing van reeds aangegane verplichtingen en rentekosten (AB 2014 no. 44);
de landsverordening van 2 december 2014 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries voor het Land van het dienstjaar 2014 (2014 no. 66);
de landsverordening van 2 december 2014 tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries voor het Land van het dienstjaar 2014 (2014
no. 67);
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HEEFT BESLOTEN:
Te bepalen dat;
I.

in het dictum van het Landsbesluit Financieringsbehoefte 2014-III van 27 oktober 2014 de
navolgende wijzigingen worden aangebracht:

A.

onder II wordt “7 jaar” vervangen door: 10 jaar;

B.

in onderdeel V wordt de zinsnede “een risico-opslagpercentage van 4,50 (zegge vier en vijftig ten honderdste) vervangen door: een risico-opslagpercentage (“Applicable Margin”) dat
op basis van de huidige schuldclassificatie (“Debt Rating”) 5,00% (zegge: vijf procent) bedraagt en dat afhankelijk van wijzigingen in de schuldclassificatie halfjaarlijks opnieuw
wordt vastgesteld op de wijze en onder de voorwaarden zoals opgenomen in de geldleningsovereenkomst;

C.

onderdeel VI komt te luiden:
de basisrente bedoeld onder V wordt op het vaststellingsmoment bepaald en zal gelijk zijn
aan een nader te bepalen interbancaire depositorente zoals genoteerd in Londen, Verenigd
Koninkrijk (London interbank offered rate (“LIBO Rate”)) die voor ongeveer de eerste zes
maanden na de datum van dit landsbesluit gebaseerd zal zijn op een termijn van 12 maanden en daarna gebaseerd zal zijn op een termijn van 6 maanden, met dien verstande dat de
LIBO Rate op geen moment minder dan 0% zal bedragen en dat indien het rentepercentage
niet op de hiervoor genoemde wijze is vast te stellen dat FirstCaribbean International Bank
(Curacao) N.V., in hoedanigheid van “Administrative Agent”, dat percentage dan vaststelt
op basis van het gemiddelde van de percentages per jaar waarvoor deposito’s in USD worden aangeboden voor een periode van zes maanden aan grote banken op de London interbank market in Londen, Verenigd Koninkrijk;

D.

in onderdeel VIII, wordt “5 dagen” vervangen door: 2 dagen;

E.

onderdeel IX komt te luiden:
de aflossing van de geldlening geschiedt als volgt:
(a)

(b)
(c)

(d)
(e)

12.9032 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I in de maand oktober van het jaar
2021;
2.9032 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande
bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I in de maand april van het jaar 2022;
12.9032 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I in de maand oktober van het jaar
2022;
12.9032 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I in de maand april van het jaar 2023;
24.1936 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I in de maand oktober van het jaar
2023;
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(f)

24.1936 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I op 29 april van het jaar 2024;

F.

onderdeel X komt te luiden:
de overige gewijzigde voorwaarden van de geldleningsovereenkomst worden geregeld in
een overeenkomst die wordt beheerst door het recht van de staat New York, van de
Verenigde Staten van America.

II.

dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba wordt bekendgemaakt.
Oranjestad, 29 april 2020
J.A. Boekhoudt

De minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Maduro
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LANDSBESLUIT
VAN 29 APRIL 2020 No. 3
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA

Op voordracht van de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

In overweging genomen hebbende:
-

-

-

-

-

dat bij de landsverordening van 19 mei 2015 (AB 2015 no. 21) tot vaststelling van de
begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2015 de toenmalige Minister van Financiën en Overheidsorganisaties werd gemachtigd om namens het Land
Aruba leningen aan te gaan tot een bedrag van Afl. 296.548.600,00;
dat in dat kader op 12 juni 2015 in de Rijksministerraad overeenstemming als bedoeld in
artikel 29 van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden was bereikt inzake door
het Land af te sluiten buitenlandse geldleningen tot een bedrag van USD 134,200,000;
dat in verband hiermee door middel van het Landsbesluit Financieringsbehoefte 2015-II
(landsbesluit van 7 augustus 2017, nr. 1) de bovenvermelde minister werd gemachtigd
om een buitenlandse lening aan te gaan voor een in dat besluit genoemd bedrag en onder
in datzelfde landsbesluit vastgelegde voorwaarden
dat nadien het Landsbesluit Financieringsbehoefte 2015-II, om gewichtige redenen en
ter behoud uit oogpunt van behoorlijk bestuur van een juiste weergave van de geldende
voorwaarden, door middel van de landsbesluiten van 2 februari 2018, nr. 1, en van 25
oktober 2018 nr. 2 werd gewijzigd voor wat betreft de looptijd en het aflossingsschema;
dat het thans om dezelfde gewichtige redenen wenselijk is om het Landsbesluit Financieringsbehoefte 2015-II wederom te wijzigen;

Gelet op:
artikel 2 van de Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van
het Land voor het dienstjaar 2015 (AB 2015 no.21);
HEEFT BESLOTEN:
Te bepalen dat:
I.

in het dictum van het Landsbesluit Financieringsbehoefte 2015-II van 7 augustus
2015 de navolgende wijzigingen worden aangebracht:

A.

in onderdeel II wordt “7 jaar” vervangen door: 11 jaar;

B.

onderdeel V komt te luiden:
“het jaarlijkse rentepercentage bedoeld onder IV bestaat uit de basisrente die op het
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bancaire depositorente zoals genoteerd in Londen, Verenigd Koninkrijk (London Interbank Offered Rate (“LIBO Rate”)) die voor ongeveer de eerste zes maanden na de
datum van dit landsbesluit gebaseerd zal zijn op een termijn van 12 maanden en
daarna gebaseerd zal zijn op een termijn van 6 maanden, met dien verstande dat de
LIBO Rate op geen moment minder dan 0% zal bedragen en dat indien het rentepercentage niet op de hiervoor genoemde wijze is vast te stellen dat Credit Suisse AG,
Cayman Islands Branch, in hoedanigheid van “Administrative Agent”, dat percentage dan vaststelt op basis van het gemiddelde van de percentages per jaar waarvoor
deposito’s in USD worden aangeboden voor een periode van zes maanden aan grote
banken op de London Interbank Market in Londen, Verenigd Koninkrijk, verhoogd
met een risico-opslagpercentage (“Applicable Margin”) dat op basis van de huidige
schuldclassificatie (“Debt Rating”) 5,00% (zegge: vijf procent) bedraagt en dat afhankelijk van wijzigingen in de schuldclassificatie halfjaarlijks opnieuw wordt vastgesteld op de wijze en onder de voorwaarden zoals opgenomen in de geldleningsovereenkomst;
C.

onderdeel VII komt te luiden:
de aflossing van de geldlening geschiedt als volgt:
(a) 11.1066 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I in de maand februari van het
jaar 2022;
(b) 11.1066 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I in de maand augustus van het
jaar 2022;
(c) 11.1067 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I in de maand februari van het
jaar 2023;
(d) 11.1067 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I in de maand augustus van het
jaar 2023;
(e) 11.1067 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I in de maand februari van het
jaar 2024;
(f) 11.1067 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I in de maand augustus van het
jaar 2024;
(g) 11.1200 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I in de maand februari van het
jaar 2025;
(h) 11.1200 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I in de maand augustus van het
jaar 2025;
(i) 11.1200 procent van het op of omstreeks de datum van dit landsbesluit openstaande bedrag van de hoofdsom bedoeld onder I op 7 februari 2026.
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D.

II.

onderdeel IX komt te luiden:
de overige gewijzigde voorwaarden van de geldleningsovereenkomst worden geregeld in een overeenkomst die wordt beheerst door het recht van de staat New York,
van de Verenigde Staten van America.
dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba wordt bekendgemaakt.
Oranjestad, 29 april 2020
J.A. Boekhoudt

De minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Maduro
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LANDSBESLUIT
VAN 11 MEI 2020 No. 7
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

Gelezen:
het schrijven van de directeur van het Monumentenbureau van 10 mei 2019, met kenmerk
MB 19/142, aan de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur;
Overwegende:
dat het wenselijk is de heer ing. Raul A. Gei, werkzaam als restauratie-architect bij het Monumentenbureau, aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de Monumentenverordening;
Gelet op:
artikel 19a van de Monumentenverordening (AB 1991 no. GT 46);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer ing. Raul A. Gei, in zijn hoedanigheid van ambtenaar werkzaam bij het Monumentenbureau, aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de Monumentenverordening;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 11 mei 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
X.J. Maduro
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LANDSBESLUIT
VAN 11 MEI 2020 No. 8
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

Gelezen:
het schrijven van de directeur van het Monumentenbureau van 10 mei 2019, met kenmerk
MB 19/142, aan de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur;
Overwegende:
dat het wenselijk is de heer ing. Ryan L.G. Alexander, werkzaam als restauratie-architect
bij het Monumentenbureau, aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Monumentenverordening;
Gelet op:
artikel 19a van de Monumentenverordening (AB 1991 no. GT 46);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer ing. Ryan L.G. Alexander, in zijn hoedanigheid van ambtenaar werkzaam bij het Monumentenbureau, aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Monumentenverordening;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 11 mei 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
X.J. Maduro
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN 14 MEI 2020
DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
in overeenstemming met
DE MINISTER-PRESIDENT

Overwegende:
- dat als gevolg van de COVID-19-pandemie ook in Aruba zeer ingrijpende maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van de verdere verspreiding van deze infectieziekte;
- dat deze preventiemaatregelen ter bescherming van de volksgezondheid hun weerslag hebben
gevonden op de Arubaanse economie;
- dat als gevolg van de COVID-19-pandemie en de in dat kader genomen preventiemaatregelen
ongeveer 3.600 bedrijven direct of indirect in plotselinge en acute financiële nood zijn komen te
verkeren;
- dat veel bedrijven als gevolg hiervan genoodzaakt zullen zijn om hun deuren te sluiten en hun
werknemers te ontslaan met weer als gevolg een hoge mate van werkloosheid;
- dat de verwachte financieel-economische gevolgen inmiddels zijn gekwantificeerd;
- dat het daarom wenselijk is het midden- en kleinbedrijf financieel te ondersteunen met als doel
het behoud van banen te stimuleren, doormiddel van het toekennen van een tegemoetkoming
per kwartaal in de doorlopende kosten van het midden- en kleinbedrijf, niet zijnde de loonkosten.
HEEFT BESLOTEN:
1. Er wordt een noodplanregeling ingesteld ter financiële ondersteuning van bedrijven behorende
tot het midden- en kleinbedrijf met een maximumbedrag van Afl. 40 miljoen vanaf de maand
april 2020 voor ten hoogste 9 maanden. Deze regeling geldt voor bedrijven behorende tot het
midden- en kleinbedrijf bij een verwachte daling van de bedrijfsomzet van tenminste 25% vanaf
1 april 2020 en betreft een vast bedrag van Afl. 4.000 per kwartaal per bedrijf.
2. Onder midden- en kleinbedrijf wordt verstaan een midden- en kleinbedrijf als bedoeld in de
“entrepeneurs development policy for Aruba 2018-2021”.
3. Onder bedrijfsomzet wordt verstaan de bedrijfsomzet, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de
Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten
(AB 2006 no. 83).

4. De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij de toekenning van de financiële steun:
a. de werkgever heeft ten minste één (1) werknemer en ten hoogste 50 werknemers;
b. het bedrijf is op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister, met uitzondering indien
het geen wettelijke verplichting is dat het bedrijf ingeschreven staat in het Handelsregister;
c. de werkgever is op 15 maart 2020 ingeschreven bij de Sociale Verzekeringsbank;
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d. de werknemers zijn op 15 maart 2020 ingeschreven bij de Sociale Verzekeringsbank;
e. de werkgever is op 15 maart 2020 geregistreerd bij de Departamento di Impuesto en heeft
een persoonsnummer;
f. de werkgever verwacht een daling van de bedrijfsomzet van tenminste 25% (aangifte BBO
over de maanden maart en april) (Bij fiscale eenheden kunnen additionele rapportages worden geëist);
g. deze regeling is van toepassing op bedrijven, ongeacht of zij rechtspersoonlijkheid hebben of
niet, zolang zij kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk als zodanig in Aruba actief zijn;
h. het bedrijf is fysiek gevestigd in Aruba;
i. de werkgever niet failliet is verklaard, of aan de werkgever surseance van betaling is verleend, dan wel daartoe een verzoek is ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba;
j. de afl. 4.000 aan steun behoort niet tot de bedrijfsomzet van het bedrijf.
5. De Directeur van de Sociale Verzekeringsbank te belasten met de uitvoering van deze regeling.
De uitbetaling van de financiële steun geschiedt op basis van de voorwaarden, bedoeld onder
punt 4. Voor de uitbetaling in de maand april 2020, is onderdeel f, onder punt 4, niet van toepassing. De Sociale Verzekeringsbank en de Departamento di Impuesto stellen vast of is voldaan aan de onder punt 2 genoemde voorwaarden. De Sociale Verzekeringsbank betaalt het bedrag van afl. 4.000 per bedrijf per kwartaal uit. De Directie Financiën zal het kwartaalbedrag
vóór het einde van de maanden april, juli en oktober 2020 op een daartoe aangegeven rekening
van de Sociale Verzekeringsbank storten.
6. De Sociale Verzekeringsbank houdt een administratie en verantwoording van de uitvoering van
deze regeling en doet verslag aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur.

De minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
mw. mr. Xiomara J. Maduro
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 12 MEI 2020
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

:
:
:

121,9
99,4
82,2

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

:
:
:

144,7
119,0
96,7

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 mei 2020 ligt, dan werkt deze regeling terug tot
en met 13 mei 2020.
X.J. Maduro
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 18 MEI 2020
MINISTERIËLE REGELIN
VAN
DE MINISTER VAN FINANCIȄN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde producten behorende tot het crisispakket, zoals vastgesteld in de Prijsregeling bijzondere en tijdelijke
maximumprijzen COVID-19 vast te stellen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
Het is verboden om onderstaande producten te verkopen tegen een hogere groothandels- respectievelijk kleinhandelsprijs dan hieronder aangegeven:

Artikel/Merk

Inhoud

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl)

a.WIPES
Pampers
-baby wipes, sens.parf.free,pop top
-baby wipes, sensitive pouch

Gelezen:
8/56 ct.
16/18 ct.

31,73
25,09

4,81
1,90

b. BRUKI
Pampers
-baby dry, size 1, jumbo pack
-baby dry, size 2, convenience pack
-baby dry, size 3, convenience pack
-baby dry, size 5, convenience pack
-baby dry, size 6, convenience pack
-baby dry, size 1, super pack
-baby dry, size 2, super pack
-baby dry, size 3, super pack
-baby dry, size 4, super pack
-baby dry, size 5, super pack
-baby dry, size 6, super pack
-swaddlers, size 5, jumbo pack
-easy up, 3T 4T, jumbo girl
-easy up, 4T 5T, jumbo girl
-easy up, 4T 5T, jumbo boy
-easy up, 3T 4T, jumbo boy
-easy up, 4T 5T, super boy
-splashers, swim diapers, size 4

Gelezen:
2/44 ct.
4/34 ct.
4/28 ct.
4/22 ct.
4/18 ct.
1/120 ct.
1/122 ct.
1/104 ct.
1/92 ct.
1/78 ct.
1/64 ct.
4/19 ct.
4/22 ct.
4/18 ct.
4/18 ct.
4/22 ct.
1/56 ct.
6/11 ct.

31,73
61,37
48,23
61,37
61,37
42,92
42,60
42,92
42,92
42,92
42,92
65,86
63,36
60,05
60,05
63.36
44,87
48,23

19,24
18,61
14,62
18,61
18,61
52,06
51,66
52,06
52,06
52,06
52,06
19,97
19,21
18,21
18,21
19,21
54,42
9,75
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c. CHLOOR PRODUCTEN
CLOROX
-disinfecting wipes, crisp lemon
-disinfecting wipes, to go, fresh scent
-disinfecting wipes, to go, fresh scent
-disinfecting wipes, lemon fresh
-fragancia multi cleaner
-4 in 1 disinfecting spray, citrus scent
-disinfecting bathroom cleaner
-disinfecting bathroom cleaner
-clean up cleaner spray
-clean up cleaner spray citrus scent
-bleach gel spray
-bleach liquid lemon fresh
-bleach liquid fresh meadow
-bleach liquid fresh meadow
-bleach liquid clean linnen
-bleach liquid clean linnen
-bleaching, regular, concentrated
-bleaching, regular, concentrated
-bleaching, regular, concentrated

Gelezen:
6/75 ct.
24/9 ct.
12/36 ct.
12/35 ct.
6/24 ct.
6/19 oz.
9/16 oz.
9/30 oz.
9/32 oz.
9/32 oz.
9/30 oz.
3/121 oz.
8/64 oz.
3/121 oz.
12/30 oz.
3/121 oz.
12/16 oz.
8/64 oz.
3/121 oz.

d. TOILLETTE PAPIER
CHARMIN
-ultra strong, double rolls
-essential strong, giant rolls, 300 ct.
-essential soft, 4 giant rolls, 200 ct.
-essential soft, giant rolls, 200 ct.
-ultra soft, 6 double rolls
SUAVE
-gold 325 sheet, 2 ply
-gold 325 sheet, 2 ply

Gelezen:
1/24 st.
1/24 st.
10/4 st.
4/12 st.
8/6 st.
Gelezen:
12/4 st.
4/12 st.

e. ALCOHOL
DOP
-rubbing alcohol
-rubbing alcohol
-hand sanitizer
f. HAND ZEEP
SAFEGUARD
-anti-bacterial soap bar, white
-anti-bacterial soap bar, beige

49,74
33,05
54,15
54,15
18,29
50,10
32,72
57,48
59,79
61,69
57,48
26,11
41,26
26,11
41,15
26,11
25,31
43,35
27,51

10,05
1,67
5,47
5,47
3,70
10,13
4,41
7,75
8,06
8,31
7,75
10,58
6,25
10,56
4,16
10,56
2,56
6,57
11,12

60,80
16,99
35,22
35,07
60,80

73,74
20,60
4,27
10,63
9,22

41,84
41,08

4,23
12,45

Gelezen:
24/16 oz.
12/32 oz.
24/4 oz.

76,55
76,55
76,55

3,87
7,74
3,87

Gelezen:
12/4-4.3 oz.
12/4-4.3 oz.

53,11
53,11

5,37
5,37
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Artikel II
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de Landscourant van Aruba en indien die dag na 14 mei 2020 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en met
14 mei 2020.
X.J. Maduro
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 20 MEI 2020
DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde producten behorende tot de eerste levensbehoeften, zoals vastgesteld in de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) te wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
De bijlage van de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel/Merk
a.Eetbareolie:
DELIZIO
-canola oil

-corn oil
-sunflower

-soybean oil
-vegetable oil
b.Koffie:
NESCAFE
-classic

-gold blend sgnt jar 3ft

Inhoud

Gelezen:
15/1 ltr.
/1 ltr.
6/3 ltr.
/3 ltr.
15/1 ltr.
/1 ltr.
15/1 ltr.
/1 ltr.
6/3 ltr.
/3 ltr.
15/1 ltr.
/1 ltr.
6/3 ltr.
/3 ltr.
Gelezen:
24/50 gr.
/50 gr.
24/100 gr.
/100 gr.
12/200 gr.
/200 gr.
6/200 gr.
/200 gr.

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl)

65,63
5,12
78,75
15,36
77,12
6,02
58,16
4,54
71,93
14,03
60,40
4,71
72,02
14,05

86,17
4,35
153,57
7,76
150,13
15,17
129,90
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c.Melkpoeder:
NIDO
Gelezen:
-instant fort w vit c+fe nr
6/1800 gr.
159,77
/1800 gr.
31,16
6/2500 gr.
217,51
/2500 gr.
42,42
INCOLAC
Gelezen:
-instant full cream powder
24/400 gr.
136,24
/400 gr.
6,64
12/900 gr.
152,59
/900 gr.
14,88
6/1.8 kg.
143,39
/1.8 kg.
27,97
-instant sachets full cream
40/250 gr.
125,80
powder
/250 gr.
3,68
24/400 gr.
116,60
/400 gr.
5,69
12/900 gr.
127,04
/900 gr.
12,39
6/2.5 kg.
176,66
/2.5 kg.
34,35
d.Melk Tetra Pack:
ELLE&VIRE
Gelezen:
-long life whole milk
6/1 ltr.
10,51
/1 ltr.
2,12
-long life semi skimmed milk
6/1 ltr.
10,51
/1 ltr.
2,12
-long life skimmed milk
6/1 ltr.
10,51
/1 ltr.
2,12
e.Babyvoeding:
OLI
Gelezen:
-banana facil pack
24/113 gr.
32,29
/113 gr.
1,63
-frutas facil pack
24/113 gr.
32,29
/113 gr.
1,63
-manzana facil pack
24/113 gr.
32,29
/113 gr.
1,63
-pera facil pack
24/113 gr.
32,29
/113 gr.
1,63

Deze Ministeriële Regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 16 mei 2020 ligt, dan werkt deze regeling terug tot
en met 16 mei 2020.
X.J. Maduro
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