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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 31 augustus 2020 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
RIGNALDO ANTONIO EMER en
EMILY MARIE JASMIN SILVANIA, beiden wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. C.J. Hart
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 31 augustus 2020 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
NAIRE KRISTEL CARDOZE en
DAYRON
CHERREMIN
DAVID
GEERMAN, beiden wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. C.J. Hart

EDITIE NO. 20

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

OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- SAINT-FELIX, Lyfaite en TROPNAS,
Gislainte, beiden wonenden in Haiti
om op dinsdag 8 december 2020 om 09:45
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen voor de mondelinge behandeling in verband met een door BINOT,
Emilda
ingediend
voogdijzakenverzoek
AUA201903305 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
FAILLISSEMENT

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- JOSEPH, Chenet, zonder bekende woonen/of verblijfplaats
om op dinsdag 20 oktober 2020 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen voor de mondelinge behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend OTS
minderjarigenverzoek AUA202002106 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- TROTT, Joëlla Annelee Giani, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in Nederland
om op dinsdag 1 december 2020 om 09:45
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen voor de mondelinge behandeling in verband met een door VAN
DINTER, Albert Herman ingediend verzoek
omtrent geschillen uitoefening gezamenlijk
gezag AUA202002122 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
ONTKENNING VADERSCHAP
Bij beschikking van 7 juli 2020 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de curatele uitgesproken van Theresita Lucia Kelly,
geboren 12 december 1935 in Aruba. Tot
haar curator is benoemd haar zoon Lorenzo
Dominco Ridderstaat.
De advocaat,
mr. M.M. Malmberg

Bij vonnis van 2 september 2020 heeft het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba de naamloze vennootschap Excelsior Casino N.V.,
gevestigd in Aruba te J.E. Irausquin Boulevard 230, in staat van faillissement verklaard
met benoeming van mr J.J. Verhoeven tot
Rechter-commissaris en ondergetekende,
kantoorhoudende te Caya Dr. J.E.M. Arends
12, als curator.
mr E.H.J. Martis
curator
Brown Advocaten
Caya Dr. J.E.M. Arends 12
Telefoon: (0297)-5234242
Telefax: (0297)-5234220
MEDEDELING ONTSLAGNEMING
ALMEERA CONSTRUCTION &
ENGINEERING N.V.
Hierbij delen wij u mede dat per 19 juni 2020
IMC International Management & Trust
Company N.V. haar ontslag heeft ingediend
als directeur van bovengenoemde vennootschap.
IMC International Management & Trust
Company N.V.
voormalige directeur
MEDEDELING ONTSLAGNEMING
NICE COCONUT GROUP VBA
Hierbij delen wij u mede dat per 12 juni 2020
IMC International Management & Trust
Company N.V. haar ontslag heeft ingediend
als directeur van bovengenoemde vennootschap.
IMC International Management & Trust
Company N.V.
voormalige directeur
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BEKENDMAKING
DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN
NIJVERHEID ARUBA maakt bekend dat
conform het bepaalde bij art. 19 van de Kiesverordening Kamer van Koophandel en Nijverheid het tijdvak voor de
KANDIDAATSTELLING
met betrekking tot de verkiezing van de leden
van de Kamer is vastgesteld van 1 t/m 14 november 2020.
De wegens periodieke aftreding ontstane vacatures zijn respectievelijk als volgt:
KLEINBEDRIJF
één (1) lid – termijn 1 januari 2021 t/m 31
december 2023
GROOTBEDRIJF
twee (2) leden – termijn 1 januari 2021 t/m 31
december 2023
Gedurende voornoemd tijdvak van veertien
(14) dagen kunnen ter Secretarie der Kamer
op werkdagen van 09.00 uur ’s ochtends tot
12.00 uur ’s middags, kandidaten worden opgegeven door indiening van een opgave, ondertekend door tenminste vijftien (15) kiezers
die bevoegd zijn deel te nemen aan de verkiezing waarvoor de kandidaatstelling is geschied en vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat deze bereid is
de kandidatuur te aanvaarden. Elke opgave
mag slechts de naam van één (1) kandidaat
bevatten.
De formulieren voor opgave van kandidaten
en voor de schriftelijke verklaringen zijn vanaf heden kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar op het kantoor van de Kamer, J.E.
Irausquin Blvd. 10. Inlevering van de opgave
van kandidaten geschiedt persoonlijk door
één (1) der ondertekenaars.

LIQUIDATIE
KELKES EVENEMENTEN EN
CONSULTANCY VBA
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 23 juni 2020 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per 23 juni 2020.
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,
L.J. Hermkes Gerard
Jungenstraat 14 5913 XZ Venlo
LIQUIDATIE
WAYKIRI DEVELOPMENT II N.V.
(in liquidatie)
In een op 30 juni 2020 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap, gevestigd in Aruba is besloten tot haar ontbinding met ingang van 1 januari 2020 over te
gaan.
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 zomede ten
kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
De heer Giovanni D. Di Vecchia
Sabana Blanco 69-F
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
NU-TASTE RESTAURANT &
CATERING N.V.
(in liquidatie)
In de op 1 februari 2020 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de bovengenoemde vennootschap is
besloten tot haar ontbinding per dezelfde datum onder benoeming van de heer George F.
Croes tot vereffenaar. Er zijn geen baten of
schulden aanwezig.
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving neergelegd ten kantore van de Kamer
van Koophandel en Nijverheid, alsmede van
de bewaarder mevr. T.D. Croes-Fernandes
Pedra te Seroe Blanco 22-A.
De vereffenaar,
George F. Croes
Seroe Blanco 22-A
LIQUIDATIE
EAGLE OFFICE SUPPLIES V.B.A.
(in liquidatie)
In de op 1 februari 2020 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de bovengenoemde vennootschap is
besloten tot haar ontbinding per dezelfde datum onder benoeming van de heer Naveen
Seecharan, wonende te Schotlandstraat 39, tot
vereffenaar. Er zijn geen baten of schulden
aanwezig.
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving neergelegd ten kantore van de Kamer
van Koophandel en Nijverheid, alsmede van
de bewaarder mevr. Glenda Cardoze te Caya
Frère Bernard 7.
De vereffenaar,
Naveen Seecharan,
Schotlandstraat 39

LIQUIDATIE
MAGALY INVESTMENT
COMPANY VBA
(in liquidatie)
In de op 10 juli 2020 gehouden buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders
van bovengenoemde vennootschap is besloten de bovengenoemde vennootschap te ontbinden per 1 juli 2020 onder benoeming van
de heer R.D. Malmberg, tot vereffenaar. Er
zijn geen baten aanwezig.
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving neergelegd ten kantore van de Kamer
van Koophandel en Nijverheid Aruba alsmede de vereffenaar.
De vereffenaar,
R.D. Malmberg
Aruba
LIQUIDATIE
SOVEREIGN SOLUTIONS
INVESTMENTS HOLDING VBA
(in liquidatie)
In de op 9 juli 2020 gehouden buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders
van bovengenoemde vennootschap is besloten de bovengenoemde vennootschap te ontbinden per 1 juli 2020 onder benoeming van
de heer R.D. Malmberg, tot vereffenaar. Er
zijn geen baten aanwezig.
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving neergelegd ten kantore van de Kamer
van Koophandel en Nijverheid Aruba alsmede de vereffenaar.
De vereffenaar,
R.D. Malmberg
Aruba
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LIQUIDATIE
STICHTING FUNDACION
CUIDAMI Y SIÑAMI
(in liquidatie)
In een op 30 maart 2020 gehouden bestuursvergadering is besloten tot ontbinding en algehele liquidatie van bovengenoemde stichting met ingang van 30 maart 2020.
Vanwege het feit, dat de stichting geen activa
c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen
worden gedaan.
Deze publicatie wordt neergelegd ten kantore
van het stichtingenregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Lilian Regina
Arambatzis-Rodriguez Albert
LIQUIDATIE
DIEPGROND ALARM SYSTEMS N.V.
(in liquidatie)
In een op 1 september 2020 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap,
gevestigd in Aruba onder Kamer van Koophandel registratienummer 39381.0 is besloten
tot haar ontbinding met ingang van 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 zomede ten
kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
Roland Evert Diepgrond
1 september 2020
Aruba

LIQUIDATIE
CYBERTRUST HOLDING
INTERNATIONAL A.V.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam "Cybertrust Holding International
A.V.V." is op 14 september 2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
CIT AEROSPACE INTERNATIONAL
(ARUBA) A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat de bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en de
naam is doorgehaald in het handelsregister.
De vereffenaar,
CIT Aerospace International
Number One Ballsbridge, Building 1
Shelbourne Road, Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
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 10 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is Atlanta Limited, met onbekende woonen/of verblijfplaats,
WEDEROPGEROEPEN:
om vrijdag, 11 december 2020 des namiddags
om 14:00 uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd
aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba te ver-
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schijnen, teneinde op het door Aruba Parts
Supply N.V. en Charisma Minerva
WILLIAMS, ingediend Kort Geding verzoekschrift 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 van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 11 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Enfry Alexander COENRAAD met
onbekende woon- of verblijfplaats in Aruba
OPGEROEPEN:
om op maandag, 21 september 2020 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 Mariana Linette ROMERO, ingediend verzoek tot
echtscheiding 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 van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 16 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het ori-

gineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Francisco Adonix JIMENEZ
WILLIAM, met onbekende woon- of verblijfplaats in Aruba
OPGEROEPEN:
om op maandag, 18 januari 2021 des voormiddags om 09:10 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 Aidra
Andrea RAFAELA, ingediend verzoek tot
echtscheiding 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 11 september 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: AMANDA
KELLY; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 13 januari 2021 des voormiddags om 08:30 uur; ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
op Aruba, te verschijnen teneinde op het door
VELVAEREREISER AS (“Travel4ladies”);
ingediend verzoek te worden gehoord.
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 21 september 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: ORIACCYN
CORINA GALICIA NARVÁEZ; wonende in
Aruba, officieel ingeschreven aan het adres
Pos Chikito 23, doch zonder bekende woon
en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 7 december 2020 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
Edgar Bryan Alexander Angela 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 21 september 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: ESSDRAS
DANIEL TEJADA; wonende in Aruba officieel ingeschreven in Aruba aan het adres
Caya Frere Johannes 32, doch zonder bekende woon- en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 7 december 2020 des voormiddags om 09:10 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
Josette Nathalia Martina 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, 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 15 september 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
voor GEZIEN heeft getekend, is PAULA
ANDREA ARIAS CORREA, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 18 januari 2021 des voormiddag om 09.50 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba in
het gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat
nr. 51 te Oranjestad in Aruba te verschijnen,
teneinde op het MONICA LUCIA
ESCOBAR CASTAÑEDA, ingediend verzoek (AUA201904431EJ) te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 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 15 september 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
voor GEZIEN heeft getekend, is RAMON
DE LA CRUZ RAMIREZ, laatstelijk bekend
adres Boliviastraat nr. 8 in Aruba, thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders adres:
WEDEROM OPGEROEPEN:
om op maandag, 18 januari 2021 des voormiddag om 09.20 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba in
het gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat
nr. 51 te Oranjestad Aruba te verschijnen,
teneinde op het door SOCORRO DE JESUS
MADURO,
ingediend
verzoek
(EJ202001200) te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes

Een ontwerp van deze akte is op tien september tweeduizend twintig verzonden aan
vgbrechtspersonen@gobierno.aw, waarna op
tien september tweeduizend twintig een positieve beslissing als bedoeld in Ministeriële
Beschikking van de minister van Justitie van
vierentwintig maart tweeduizendtwintig, onder nummer BMJUS-D/20-233, werd ontvangen.
BROWN MANUAL THERAPY V.B.A.
Een ontwerp van deze akte is op tien september tweeduizend twintig verzonden aan
vgbrechtspersonen@gobierno.aw, waarna op
tien september tweeduizend twintig een positieve beslissing als bedoeld in Ministeriële
Beschikking van de minister van Justitie van
vierentwintig maart tweeduizendtwintig, onder nummer BMJUS-D/20-233, werd ontvangen.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba
Oprichtingen

AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)
Oprichtingen
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid bij akten ten overstaan van
haar verleden, zijn opgericht:
HPZ WAN DA ENTERPRISES VBA

De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschappen, bij akte ten
overstaan van haar verleden, zijn opgericht:
A.E.L. KIDS ENTREPRENEUR AGENCY
N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 6 januari 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 4
december 2013, nummer 12616/N.V.
ARANGO GONZALEZ ENTERPRISES
N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 9 januari 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 8
januari 2014, nummer 12655/N.V.

opgericht op 17 september 2020 bij akte voor
H.M. Rodriguez-Taekema verleden.
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GREEN
ABOLONE
GENERAL
CONTRACTORS N.V., gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 24 januari 2014, verklaring van
geen bezwaar d.d. 15 januari 2014, nummer
12657/N.V.
GOBINDAY CONSTRUCTION HOLDING
N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 30 januari 2014, verklaring van geen bezwaar d.d.
23 januari 2014, nummer 12661/N.V.
CONSTRUCTIEBEDRIJF MUNAZ N.V.,
gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 30 januari
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 22
januari 2014, nummer 12659/N.V.
ZHIJIAN ENTERPRISES N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 13 februari 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 10 februari 2014,
nummer 12669/N.V.
WHITE SWAN REAL ESTATE N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 17 februari
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 10
februari 2014, nummer 12668/N.V.
ZIPOKI LEGAL N.V., gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 20 februari 2014, verklaring van
geen bezwaar d.d. 19 februari 2014, nummer
12676/N.V.
OTNA N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d.
24 februari 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 13 november 2013, nummer
12589/N.V.
EROS REALTY N.V., gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 26 februari 2014, verklaring van
geen bezwaar d.d. 10 februari 2014, nummer
12668/N.V.
PRIMITO PEST CONTROL N.V., gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 27 februari 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 25 februari
2014, nummer 12681/N.V.

BATISTA STYLE ENTERPRISES N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 28 februari
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 30
januari 2014, nummer 12663/N.V.
808 PRO ENTERPRISES N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 28 februari 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 19 februari 2014,
nummer 12675/N.V.
GALINDEZ TARRICONE HOLDING N.V.,
gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 5 maart
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 24
februari 2014, nummer 12678/N.V.
KAM MAN FOODMART & HORECA
N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 10
maart 2014, verklaring van geen bezwaar d.d.
10 maart 2014, nummer 12688/N.V.
POWERFIELD FREE ZONE N.V., gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 14 maart 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 6 maart 2014,
nummer 12684/N.V.
PRORISK SECURITY MANAGEMENT
N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 19
maart 2014, verklaring van geen bezwaar d.d.
12 maart 2014, nummer 12691/N.V.
SAIKRUPA ENTERPRISES N.V., gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 7 april 2014, verklaring
van geen bezwaar d.d. 2 april 2014, nummer
12709/N.V.
W.H. WONG TRADING N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 8 april 2014, verklaring
van geen bezwaar d.d. 2 april 2014, nummer
12708/N.V.
ZENVIEW DEVELOPMENT N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 9 april 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 2 april 2014,
nummer 12707/N.V.
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GVT HOLDING N.V., gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 9 april 2014, verklaring van geen
bezwaar d.d. 14 maart 2014, nummer
12697/N.V.

BUILDWELL CONSTRUCTION N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 4 juni 2014,
verklaring van geen bezwaar d.d. 5 mei 2014,
nummer 12742/N.V.

RVT HOLDING N.V., gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 9 april 2014, verklaring van geen
bezwaar d.d. 14 maart 2014, nummer
12696/N.V.

HUNGHING REAL ESTATE N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 5 juni 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 4 juni 2014,
nummer 12760/N.V.

BEST TREASURE ENTERPRISES N.V.,
gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 10 april
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 10
april 2014, nummer 12716/N.V.

DAHER HOLDING N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 13 juni 2014, verklaring van
geen bezwaar d.d. 28 mei 2014, nummer
12757/N.V.

JEFTA HOLDING N.V., gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 22 april 2014, verklaring van
geen bezwaar d.d. 17 april 2014, nummer
12732/N.V.

WRS INTERNATIONAL N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 17 juni 2014, verklaring
van geen bezwaar d.d. 10 juni 2014, nummer
12768/N.V.

EVIEX N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d.
6 mei 2014, verklaring van geen bezwaar d.d.
23 april 2014, nummer 12735/N.V.

TRIPLAN MEDIA & MARKETING N.V.,
gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 18 juni 2014,
verklaring van geen bezwaar d.d. 28 mei
2014, nummer 12758/N.V.

G.GONZALEZ REFLEXSALUD & SPA
N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 7 mei
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 10
april 2014, nummer 12727/N.V.
YMEC YOUR MARKETING & EVENTS
CONSULTANT N.V., gevestigd te Aruba, bij
akte d.d. 9 mei 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 29 april 2014, nummer
12741/N.V.
J & S HEAVY EQUIPMENT & MORE
N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 21 mei
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 8 mei
2014, nummer 12744/N.V.

HUI-YING SUPERMARKET N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 24 juni 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 23 juni 2014,
nummer 12781/N.V.
ZOJA HORECA N.V., gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 26 juni 2014, verklaring van geen
bezwaar d.d. 10 juni 2014, nummer
12769/N.V.
De notaris,
mr. M.J.C. Tromp

WHITE CASTLE ENTERPRISES N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 3 juni 2014,
verklaring van geen bezwaar d.d. 23 mei
2014, nummer 12750/N.V.
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STATUTENWIJZIGINGEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba

NOVA-ARTIS ENTERPRISES VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 3 februari 2014,
verklaring van geen bezwaar d.d. 17 september 2013, nummer 354/VBA

De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende vennootschap, bij
akte ten overstaan van haar verleden, zijn
gewijzigd:

KAHO SUPERMARKET VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 5 februari 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 28 januari 2014,
nummer 433/VBA

DHC GENERAL CONTRACTOR N.V., gewijzigd d.d. 6 januari 2014, verklaring van
geen bezwaar d.d. 20 november 2013, nummer 12598/N.V.

CLR INVEST VBA, gevestigd te Aruba, bij
akte d.d. 11 februari 2014, verklaring van
geen bezwaar d.d. 10 februari 2014, nummer
439/VBA

GEM MANAGEMENT N.V., gewijzigd d.d.
5 mei 2014, verklaring van geen bezwaar d.d.
9 april 2014, nummer 12714/N.V.

DIANA’S PANCAKES PLACE VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 12 februari
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 11
februari 2014, nummer 440/VBA

MCA BOTICA EAGLE N.V., gewijzigd d.d.
25 juni 2014, verklaring van geen bezwaar
d.d. 24 juni 2014, nummer 12784/N.V.
De notaris,
mr. M.J.C. Tromp
AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)

MPOLANCO
&
JPOLANCO
ENTERPRISES VBA, gevestigd te Aruba, bij
akte d.d. 25 februari 2014, verklaring van
geen bezwaar d.d. 18 februari 2014, nummer
447/VBA
MOBILOT CARIBBEAN VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 4 maart 2014, verklaring
van geen bezwaar d.d. 24 februari 2014,
nummer 450/VBA

Oprichtingen
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid bij akten ten overstaan van
haar verleden, zijn opgericht:
BSI BATH & STONE INTERNATIONAL
VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 7 januari 2014, verklaring van geen bezwaar d.d.
20 november 2013, nummer 395/VBA
EYE D TRANSPORT & MORE VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 15 januari
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 28
november 2013, nummer 398/VBA

TOP POWER EXTERMINATOR VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 5 maart 2014,
verklaring van geen bezwaar d.d. 19 februari
2014, nummer 448/VBA
E.L. OTI INTERNATIONAL ARUBA VBA,
gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 7 maart
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 6
maart 2014, nummer 454/VBA
65FASHIONTRENDS VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 7 maart 2014, verklaring
van geen bezwaar d.d. 24 februari 2014,
nummer 451/VBA
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GIELCO AIRCONDITIONING & REFRIGERATION VBA, gevestigd te Aruba, bij
akte d.d. 10 maart 2014, verklaring van geen
bezwaar d.d. 5 maart 2014, nummer
453/VBA
CHEVERE CAR RENTAL VBA, gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 11 maart 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 6 maart 2014,
nummer 455/VBA
GRAND BUBALI PLAZA VBA, gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 11 maart 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 6 maart 2014,
nummer 456/VBA
GRAND BUBALI CONDOS VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 11 maart 2014,
verklaring van geen bezwaar d.d. 6 maart
2014, nummer 457/VBA
GRAND BUBALI RESIDENCE INN VBA,
gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 11 maart
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 6
maart 2014, nummer 458/VBA
K.S.D. ISLAND ENTERPRISES VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 12 maart 2014,
verklaring van geen bezwaar d.d. 18 februari
2014, nummer 446/VBA
SEINETH VBA, gevestigd te Aruba, bij akte
d.d. 13 maart 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 6 maart 2014, nummer 455/VBA
SCAFF-PRO VBA, gevestigd te Aruba, bij
akte d.d. 20 maart 2014, verklaring van geen
bezwaar d.d. 14 februari 2014, nummer
442/VBA
PLZ REAL ESTATE VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 21 maart 2014, verklaring
van geen bezwaar d.d. 20 maart 2014, nummer 469/VBA

LQC HAN ENTERPRISES VBA, gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 24 maart 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 12 maart 2014,
nummer 461/VBA
L.D.J. DESIGN DEVELOPMENT &
CONSTRUCTION VBA, gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 26 maart 2014, verklaring van
geen bezwaar d.d. 25 maart 2014, nummer
474/VBA
A.D.K.Y. DESIGN DEVELOPMENT &
CONSTRUCTION VBA, gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 26 maart 2014, verklaring van
geen bezwaar d.d. 25 maart 2014, nummer
475/VBA
ICOËDO REAL ESTATE VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 28 maart 2014, verklaring
van geen bezwaar d.d. 13 maart 2014, nummer 464/VBA
FYL NEUN DRACHEN VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 1 april 2014, verklaring
van geen bezwaar d.d. 24 maart 2014, nummer 473/VBA
CLINICA DENTAL C. SAMY VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 4 april 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 2 april 2014,
nummer 481/VBA
KNOWHOW
ADMINISTRATION
&
COURIER SERVICES VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 15 april 2014, verklaring
van geen bezwaar d.d. 4 april 2014, nummer
482/VBA
ARBUDEKO DEVELOPMENT VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 7 april 2014,
verklaring van geen bezwaar d.d. 14 februari
2014, nummer 443/VBA

JAARGANG 2020 EDITIE NO. 20

LANDSCOURANT VAN ARUBA
25 september 2020
Pagina 13
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

ADCTRA-GRAPHIC DESIGN ILLUSTRATIONS ETC. VBA, gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 11 april 2014, verklaring van
geen bezwaar d.d. 4 april 2014, nummer
483/VBA
HIPSZ ENTERTAINMENT I VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 30 april 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 28 april 2014,
nummer 509/VBA
PP PINK PETIT LOCAL CONTRACTOR
VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 6 mei
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 30
april 2014, nummer 515/VBA
MARVIOLISSIMA FASHION & MORE
VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 7 mei
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 23
januari 2014, nummer 430/VBA
HATUN HOLDING VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 7 mei 2014, verklaring van
geen bezwaar d.d. 22 april 2014, nummer
502/VBA
AORA ARUBA ONLINE RESERVATIONS
OFFICE VBA, gevestigd te Aruba, bij akte
d.d. 13 mei 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 23 april 2014, nummer 504/VBA
BALALA TRANSPORT & SERVICES
VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 14 mei
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 24
april 2014, nummer 505/VBA
PIMIENTA CORPORATION VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 21 mei 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 5 mei 2014,
nummer 517/VBA
ICPS INTER ISLAND CONSTRUCTION
CHEMICAL PRODUCTS & SOLUTIONS
VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 22 mei
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 29
april 2014, nummer 513/VBA

EURO WINDOORS & MORE VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 23 mei 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 20 november
2013, nummer 394/VBA
FAIR ADVANTAGE CONSULTANCY/
MANAGEMENT VBA, gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 4 juni 2014, verklaring van geen
bezwaar d.d. 22 mei 2014, nummer 529/VBA
SIOCAEDAR HOLDING VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 9 juni 2014, verklaring
van geen bezwaar d.d. 20 mei 2014, nummer
524/VBA
RICALFKRA VBA, gevestigd te Aruba, bij
akte d.d. 9 juni 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 20 mei 2014, nummer 525/VBA
CARENGIL HOLDING VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 9 juni 2014, verklaring
van geen bezwaar d.d. 7 april 2014, nummer
488/VBA
TRIVEST EQUITY VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 12 juni 2014, verklaring van
geen bezwaar d.d. 27 mei 2014, nummer
530/VBA
GOLDEN CROWN SPORTSBAR &
RESTAURANT VBA, gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 12 juni 2014, verklaring van geen
bezwaar d.d. 25 april 2014, nummer
507/VBA
BLUE2ENJOY REAL ESTATE VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 18 juni 2014,
verklaring van geen bezwaar d.d. 28 mei
2014, nummer 533/VBA
PIEL CARIBE VBA, gevestigd te Aruba, bij
akte d.d. 19 juni 2014, verklaring van geen
bezwaar d.d. 11 juni 2014, nummer 544/VBA
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ASINMOBI INTRNATIONAL REALTY &
HOSPITALITY ENTERPRISES (ARUBA)
VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 20 juni
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 12
juni 2014, nummer 545/VBA
KINGDOM DESTINY INVESTMENT
HOLDING VBA, gevestigd te Aruba, bij akte
d.d. 24 juni 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 7 april 2014, nummer 486/VBA
MAGALY INVESTMENT VBA, gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 24 juni 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 7 april 2014,
nummer 484/VBA
RM FUTURE INVESTMENT HOLDING
VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 24 juni
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 7
april 2014, nummer 485/VBA
SOVEREIGN
SOLUTIONS
INVESTMENTS HOLDING VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 24 juni 2014, verklaring van
geen bezwaar d.d. 22 mei 2014, nummer
526/VBA
A.MAYA’S BON FRIO VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 24 juni 2014, verklaring
van geen bezwaar d.d. 11 juni 2014, nummer
542/VBA
PUNTA BASORA BEVERAGE PLANT
VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 24 juni
2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 22
mei 2014, nummer 528/VBA

OMZETTING
De ondergetekende notaris deelt mede, dat de
navolgende naamloze vennootschap bij akte
ten overstaan van haar, was omgezet in VBA:
H.J. RUIZ N.V., omgezet in MACK’S
TOTAL FINANCE VBA, in Aruba, bij akte
d.d. 9 april 2014, verklaring geen bezwaar
d.d. 2 april 2014/nr.4/OMZ/NV/VBA
De notaris,
mr. M.J.C. Tromp
MEDEDELING
GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE
EN OMZETTING
De ondergetekende notaris deelt mede dat bij
akte voor hem verleden op 14 september
2020 een grensoverschrijdende fusie is aangegaan tussen Taziria Holding A.V.V., statutair gevestigd in Aruba als “verkrijgende
vennootschap” en Unipatent Holding S.A.,
Reofin International S.A., statutair gevestigd
in de Britse Maagdeneilanden en Zephir Projects Inc., statutair gevestigd in Belize, als
“verdwijnende vennootschappen”, waarna de
verkrijgende vennootschap heeft aangenomen
de rechtsvorm van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de statutaire
naam: Taziria Holding VBA. De voormelde
akte van grensoverschrijdende fusie en omzetting is de daaropvolgende dag van kracht
geworden.
De notaris,
mr. T.R. Johnson

ANAROB VBA, gevestigd te Aruba, bij akte
d.d. 26 juni 2014, verklaring van geen bezwaar d.d. 26 juni 2014, nummer 559/VBA
De notaris,
mr. M.J.C. Tromp
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LIDMAATSCHAP
Artikel 6

STATUTEN VAN DE VERENIGING
UNITED FARMERS ARUBA
ASSOCIATION
1.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1.

2.

De vereniging draagt de naam "United
Farmers Aruba Association", kortheidshalve aangeduid als "UFA”.
De vereniging is gevestigd in Aruba.

Artikel 7
1.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2
Het doel der vereniging is het bevorderen van
samenwerking en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van allen, die als
leden zijn aangesloten.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door
alle haar ten dienste staande wettige middelen.

2.

DUUR
Artikel 3
De vereniging is opgericht voor onbepaalde
tijd.

3.

GELDMIDDELEN
Artikel 4
De geldmiddelen van de vereniging bestaan
uit:
de contributies van de leden;
de inkomsten uit haar vermogen;
de opbrengsten van door de vereniging
georganiseerde evenementen;
subsidies, schenkingen, erfstellingen en
legaten;
eventuele andere baten.

Gewone leden kunnen zijn:
natuurlijke en rechtspersonen, alsmede
vennootschappen niet rechtspersonen,
woonachtig of gevestigd in Aruba die
tuinbouw-, landbouw-, veeteelt- en visteeltactiviteiten verrichten op commerciele basis en dit kunnen aantonen door
ingeschreven te staan in het handelsregister gehouden door de Kamer van
Koophandel en Nijverheid van Aruba.
Buitengewone leden kunnen zijn:
natuurlijke en rechtspersonen woonachtig of gevestigd in Aruba die tuinbouw-,
landbouw-, veeteelt- en visteeltactiviteiten verrichten niet op commerciele basis
zoals bedoeld in lid 1.
Ereleden zijn zij, aan wie deze titel of
die van Beschermheer of Beschermvrouwe of die van Erevoorzitter is verleend door de algemene vergadering.
Ereleden hebben, behoudens stemrecht,
alle rechten van een gewoon lid.
Artikel 8

1.

2.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 5
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. buitengewone leden; en
c. ereleden.

Men wordt gewone lid of buitengewone
lid, na door de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden tijdens de
algemene vergadering tot de vereniging
te zijn toegelaten op een schriftelijk verzoek.
Ereleden worden op voorstel van ten
minste zes (6) stemgerechtigde leden
door een algemene ledenvergadering,
met ten minste twee/derde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen, benoemd.
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Artikel 9
Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden en voor wat betreft
rechtspersonen, door ontbinding of verlies van hun rechtspersoonlijkheid;
b. door faillissement, aanvrage tot surséance van betaling en onder curatelestelling;
c. door schriftelijke opzegging aan het bestuur met inachtneming van een termijn
van één maand;
d. doordat men ophoudt te voldoen aan de
vereisten aan het lidmaatschap gesteld;
e. door royement door het bestuur op de
gronden als in het huishoudelijk reglement bepaald;
royement geschiedt door schriftelijke
aanzegging aan de geroyeerde.

2.

3.
4.

Artikel 10
5.
De gewone leden moeten elk jaar een door de
algemene vergadering vast te stellen contributie betalen. Ereleden en buitengewone leden
betalen geen contributie.
De contributie is in haar geheel verschuldigd
bij de aanvang van het verenigingsjaar; bij het
eindigen van het lidmaatschap tijdens het
verenigingsjaar vindt er geen restitutie van de
contributie plaats.
Degene die lid wordt tijdens het verenigingsjaar moet naar tijdsgelang contributie betalen.

6.

7.

BESTUUR
Artikel 11
1.

Het bestuur van de vereniging bestaat
uit tenminste drie natuurlijke personen
die zelf leden zijn of bestuurder zijn van
rechtspersonen-leden, welke worden gekozen door de algemene vergadering.
Ook als het aantal bestuursleden minder
dan drie bedraagt blijft het bestuur bevoegd; het bestuur moet alsdan binnen
twee maanden nadat het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald een

8.

algemene vergadering bijeenroepen om
in de vacature(s) te voorzien.
Het bestuur wijst uit zijn midden, een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan; de functie van voorzitter is niet met een andere functie verenigbaar; de algemene vergadering mag
een vice-voorzitter, een tweede secretaris of een tweede penningmeester benoemen die de voorzitter, respectievelijk secretaris, respectievelijk de penningmeester kunnen vervangen of bijstaan.
Bestuursleden moeten meerderjarig zijn.
Het bestuur of tenminste vijf andere leden van de vereniging samen kunnen
een of meer kandidaten voor het bestuurslidmaatschap voordragen; kandidaten moeten zich mondeling of schriftelijk bereid verklaren de functie te willen aanvaarden.
Kandidaatstellingen door anderen dan
bestuursleden moeten - met de bereidverklaringen van die kandidaten - tenminste zeven dagen voor de algemene
vergadering mondeling of schriftelijk bij
het bestuur worden ingediend.
De algemene vergadering kan bestuursleden te allen tijde schorsen of ontslaan.
Als een schorsing niet binnen drie
maanden door ontslag wordt gevolgd,
eindigt die schorsing.
Bestuursleden worden benoemd voor
een periode van drie jaren. Zij treden af
volgens een door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande dat zij te
allen tijde herkozen kunnen worden.
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door ontslag door de algemene
vergadering;
door het einde van het lidmaatschap van de vereniging (van de
rechtspersoon lid die men vertegenwoordigd) en door einde van
bestuurderschap bij de rechtspersoon lid;
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door ontslagneming door het bestuurslid zelf; dit moet gebeuren
met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand.

BESTUURSVERGADERINGEN EN
BESLUITVORMING
Artikel 12
1.

Het bestuur vergadert zo dikwijls de
voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dat wensen, doch tenminste
eenmaal per maand.
2. Ereleden mogen de bestuursvergaderingen bijwonen en hebben een adviserende stem.
3. De oproepingstermijn voor een bestuursvergadering is tenminste zeven
dagen.
4. Iedere oproep bevat de agenda van de
ter vergadering te behandelen onderwerpen.
5. Slechts onderwerpen die op de agenda
vermeld zijn kunnen ter vergadering
worden behandeld, tenzij alle bestuursleden in persoon ter vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en
geen hunner zich tegen de behandeling
van andere onderwerpen verzet.
6. Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts
worden genomen ter vergadering waarin
tenminste de meerderheid van het totaal
aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
7. Het bestuur beslist bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
8. Als de stemmen staken heropent de
voorzitter de discussie; als de stemmen
daarna weer staken beslist de voorzitter.
9. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een
mede-bestuurslid, mits bij schriftelijke
volmacht.
10. Van het verhandelde ter bestuursvergadering wordt een besluitenlijst gehouden
door de secretaris, welke door de secre-

taris en de voorzitter worden ondertekend.
11. Het bestuur heeft goedkeuring nodig
van de algemene vergadering voor:
a. het aangaan van transacties die de
vereniging binden en een groter financieel belang hebben dan drieduizend vijfhonderd Arubaanse
Florin (Afl. 3.500,==);
b. het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
c. het sluiten van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenares
verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheid voor
de schuld van een ander verbindt.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13
1.

2.

3.

De voorzitter en de penningmeester of
de voorzitter en de secretaris zijn belast
met de uitvoering van de besluiten van
het bestuur. De voorzitter en de penningmeester gezamenlijk of de voorzitter en de secretaris gezamenlijk vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
Ingeval van belet of ontstentenis van de
voorzitter wordt de vereniging vertegenwoordigd door de secretaris en de
penningmeester gezamenlijk en ingeval
van belet of ontstentenis van een hunner
wordt de vereniging vertegenwoordigd
door de ander tezamen met een ander
bestuurslid;
Bij belet of ontstentenis van zowel de
voorzitter, de secretaris en de penningmeester, wordt de vereniging vertegenwoordigd door twee andere bestuursleden gezamenlijk, of indien slechts een
ander bestuurslid in functie is door dit
bestuurslid;
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ALGEMENE VERGADERING EN
BESLUITVORMING
Artikel 14
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Het bestuur roept de leden bijeen voor
een algemene vergadering zo vaak zij
dat nodig oordeelt, doch tenminste eenmaal per jaar.
Slechts gewone leden hebben stemrecht.
Ereleden en buitengewone leden mogen
de algemene vergadering bijwonen,
doch hebben slechts een adviserende
stem.
Als vijf of meer stemgerechtigde leden
onder opgave van redenen daarom vragen moet het bestuur een algemene vergadering bijeenroepen. Het bestuur
moet die vergadering dan binnen dertig
dagen na dat verzoek bijeenroepen.
Als het bestuur in gebreke blijft die vergadering bijeen te roepen, zijn de verzoekers -met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel- zelf tot
oproeping bevoegd.
Oproeping geschiedt schriftelijk met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Omtrent onderwerpen welke niet op de
agenda zijn vermeld, kunnen steeds wettige besluiten worden genomen, mits alle stemgerechtigde leden in persoon ter
vergadering aanwezig zijn.
De stemgerechtigde leden kunnen zich
ter vergadering doen vertegenwoordigen
door een mede-verenigingslid, mits bij
schriftelijke volmacht.
Algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
Ieder gewoon lid en ere lid heeft het
recht ter vergadering het woord te voeren omtrent de te behandelen onderwerpen, mits met inachtneming van de or-

deregels als door de voorzitter vastgesteld.
10. Onverminderd het bepaalde in lid 6 van
dit artikel en het bepaalde in artikel 17,
worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ter vergadering waarin tenminste
een/derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
Indien op een algemene vergadering
niet het vereiste aantal stemgechtigde
leden aanwezig of vertegenwoordigd is
kan tenminste twintig maar ten hoogste
acht en twintig dagen daarna een nieuwe
algemene vergadering bijeen worden
geroepen. In die vergadering kunnen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtige ledenover dezelfde onderwerpen als van de
vorige vergadering besluiten worden
genomen met een meerderheid van tenminste twee/¬derde gedeelte van het
aantal stemmen.
11. a. Met betrekking tot elk onderwerp
dat ter vergadering in stemming
wordt gebracht, heeft ieder stemgerechtigde verenigingslid recht
op het uitbrengen van één stem.
Blanco stemmen worden geacht
niet te zijn uitgebracht.
b. Stemming over personen geschiedt
schriftelijk bij ongetekende gesloten stembriefjes; stemming over
zaken geschiedt mondeling, tenzij
een stemgerechtigde lid schriftelijke stemming verlangt.
c. Indien moet worden overgegaan
tot een benoeming is diegene benoemd die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op
zich heeft verenigd. Heeft niemand
een zodanige meerderheid op zich
verenigd, dan vindt een herstemming plaats tussen de personen die
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de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
Staken de stemmen dan weer, dan
beslist het lot.
d. Indien de stemmen staken over een
voorstel, dat niet de verkiezing van
personen betreft, dan is het verworpen.
Besluitvorming over een zodanig
voorstel bij acclamatie is mogelijk,
tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
e. Een besluit genomen met algemene stemmen door alle stemgerechtigde leden, ook al zijn de stemgerechtigde leden niet in een vergadering bijeen, heeft dezelfde
kracht als een besluit van de algemene vergadering.
12. Van het verhandelde ter algemene vergadering wordt een besluitenlijst gehouden door de secretaris van het bestuur,
welke wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

JAARREKENING
Artikel 16
1.

2.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 17
1.

JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING
Artikel 15
1.

2.

De jaarlijkse algemene vergadering
wordt gehouden voor vijftien februari
van elk jaar.
In deze vergadering wordt in ieder geval:
door het bestuur verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken
van de vereniging en het gevoerde
bestuur gedurende het afgelopen
verenigingsjaar;
door de kascommissie verslag uitgebracht en een nieuwe kascommissie benoemd;
de balans en de winst- en verliesrekening van het afgelopen verenigingsjaar vastgesteld;
de contributie vastgesteld.

Jaarlijks, uiterlijk veertien dagen vóór
de jaarlijkse algemene vergadering, stelt
het bestuur de jaarrekening op, bestaande uit het jaarverslag en de balans en
winst- en verliesrekening met toelichting als bedoeld in lid 2 van artikel 15,
van welke stukken een exemplaar aan
alle leden wordt gezonden tezamen met
de oproep voor de jaarlijkse algemene
vergadering.
Vaststelling van de balans en de winsten verliesrekening door de jaarlijkse algemene vergadering strekt het bestuur
tot décharge voor het in het afgelopen
verenigingsjaar gevoerde bestuur voor
zover dat uit die stukken blijkt.

2.

3.

Besluiten tot wijziging der statuten of
tot ontbinding der vereniging kunnen
slechts worden genomen door de algemene vergadering in een speciaal tot dat
doel bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste twee/derde van het totaal
aantal stemgerechtigde leden aanwezig
dan wel vertegenwoordigd is en met een
meerderheid van tenminste drie/vierde
der uitgebrachte stemmen.
Is dit quorum niet aanwezig, dan wordt
een nieuwe vergadering bijeengeroepen,
te houden binnen acht en twintig dagen
doch niet eerder dan veertien dagen na
de eerste vergadering; in die vergadering kunnen dan besluiten betreffende
statutenwijziging of ontbinding van de
vereniging worden genomen bij meerderheid van drie/vierde van het aantal
uitgebrachte stemmen, ongeacht het
aantal stemgerechtigde leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
De oproep tot een dergelijke vergadering moet inhouden dat in die vergade-
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ring wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging aan de orde zal
komen.
Indien het betreft een voorgenomen statutenwijziging dient de tekst van de statutenwijziging bij de oproep voor de
vergadering te worden gevoegd.
LIQUIDATIE
Artikel 18
1.

2.

3.

Tenzij het ontbindingsbesluit anders bepaalt, is het bestuur belast met de liquidatie van het vermogen van de vereniging.
De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij artikel 7A:
1680 van het Burgerlijk Wetboek van
Aruba.
Het na liquidatie eventueel resterend batig saldo, wordt aangewend overeenkomstig het daartoe bij het ontbindingsbesluit bepaalde.

ALGEMENE BEPALING
Artikel 21
In alle gevallen waarin deze statuten, verenigingsreglementen en de wet niet voorzien,
beslist de algemene vergadering.
Tenslotte verklaarden comparanten dat in afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1
voor de eerste maal als bestuursleden optreden, zulks tot en met een en dertig augustus
tweeduizen en twintig;
1. de heer Gregory Edmund Fung-A-Fat,
comparant sub 1 voornoemd, als voorzitter;
2. mevrouw Rose Linde Poels, comparante
sub 2 voornoemd, als secretaris;
3. de heer Daniel Raymond Barros, comparant sub 3 voornoemd, als penningmeester.

COMMISSIES EN WERKGROEPEN
Artikel 19
De algemene vergadering of het bestuur mogen commissies of werkgroepen instellen.
De algemene vergadering benoemt elk jaar
een kascommissie van tenminste drie (3) leden, die geen bestuurslid mogen zijn, om de
rekening en verantwoording van het bestuur
te onderzoeken.
Deze kascommissie brengt in de jaarvergadering bedoeld in artikel 15 aan de algemene
vergadering verslag uit van haar bevindingen.
REGLEMENTEN
Artikel 20
Aan deze statuten kan nadere uitwerking
worden gegeven bij door de algemene vergadering vast te stellen reglement(en), welke
niet in strijd mogen zijn met de wet of deze
statuten.
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AANWIJZING
Van 15 september 2020 No. 97 van de President van de Centrale Bank van Aruba
Overwegende:
dat het wenselijk is om mevrouw V.V.R. van Bogaert, werkzaam bij de Centrale Bank van
Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 52 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16);
artikel 25 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82);
artikel 12 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60);
artikel 28 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2009 no 13);
artikel 15 van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24);
artikel 20 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);
artikel 35 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
artikel 93 van de Landsverordening toezicht effectenverkeer (AB 2016 no. 53).
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, mevrouw V.V.R. van Bogaert, in haar hoedanigheid van werknemer
bij de Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening toezicht kredietwezen;
de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven;
de Landsverordening toezicht trustkantoren;
de Sanctieverordening 2006;
de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen;
de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering; en
de Landsverordening toezicht effectenverkeer.

II.

vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.

Jeanette R. Semeleer
President
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LANDSBESLUIT
VAN 21 JULI 2020 No. 5
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA WND.
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport

Gelezen:
het schrijven van de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Volksgezondheid Aruba, van 25
juli 2019, kenmerk Pers-2019/722:
Overwegende:
dat het wenselijk is mevrouw Lindis Romano, werkzaam bij de Inspectie Volksgezondheid
Aruba, aan te wijzen als ambtenaar die belast zal worden met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens de hierna te noemen landsverordeningen:
de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg (AB 2014 no.74);
de Landsverordening verzorgingshuizen (AB 2015 no. 61);
de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
de Landsverordening bestrijdingsmiddelen (AB 1991 no. GT 69);
de Landsverordening uitvoering chemisch wapenverdrag (AB 1999 no. 1);
de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9);
de Krankzinnigenverordening (AB 1992 no. GT 15);
de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
Gelet op:
artikel 17, eerste lid, van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg (AB 2014
no.74);
artikel 24, eerste lid, van de Landsverordening verzorgingshuizen (AB 2015 no. 61);
artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening bestrijdingsmiddelen (AB 1991 no. GT 69);
artikel 4, eerste lid, van de Landsverordening uitvoering chemisch wapenverdrag (AB 1999
no. 1);
artikel 45, eerste lid, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990
no. GT 9);
artikel 7, eerste lid, van de Krankzinnigenverordening (AB 1992 no. GT 15);
artikel 8.1, eerste lid, van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
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HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, mevrouw Lindis Romano, in haar hoedanigheid van ambtenaar
werkzaam bij de Inspectie Volksgezondheid Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen;
de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg (AB 2014 no.74);
de Landsverordening verzorgingshuizen (AB 2015 no. 61);
de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7);
de Landsverordening bestrijdingsmiddelen (AB 1991 no. GT 69);
de Landsverordening uitvoering chemisch wapenverdrag (AB 1999 no. 1);
de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9);
de Krankzinnigenverordening (AB 1992 no. GT 15);
de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 21 juli 2020
Y.V. Lacle-Dirksz

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 2 SEPTEMBER 2020 No. 14
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur
Gelezen:
het schrijven van de President van de Centrale Bank van Aruba van 16 juni 2020, kenmerk
AVF/Icw/5.3/5.4/5.5/LEG/1886, aan de minister van Financiën, Economische Zaken en
Cultuur;
Overwegende:
dat het wenselijk is mevrouw Shelby S.L. Toppenberg, werkzaam bij de Centrale Bank van
Aruba, aan te wijzen als persoon die belast is met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hierna te noemen landsverordeningen:
de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6);
de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5;
Gelet op:
artikel 26 van de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6);
artikel 11a van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden mevrouw Shelby S.L. Toppenberg, werkzaam bij de Centrale Bank
van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6);
de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 2 september 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Financiën,
Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Maduro
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LANDSBESLUIT
VAN 2 SEPTEMBER 2020 No. 15
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

Gelezen:
het schrijven van de President van de Centrale Bank van Aruba van 16 juni 2020, kenmerk
AVF/Icw/5.3/5.4/5.5/LEG/1886, aan de minister van Financiën, Economische Zaken en
Cultuur;
Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Rynall Z. Kock, werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba, aan
te wijzen als persoon die belast is met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de hierna te noemen landsverordeningen:
de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6);
de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5;
Gelet op:
artikel 26 van de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6);
artikel 11a van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Rynall Z. Kock, werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba,
aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6);
de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 2 september 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Financiën,
Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Maduro
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LANDSBESLUIT
VAN 9 SEPTEMBER 2020 No. 3
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Eumir B.A. Wever, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid,
aan te wijzen als persoon die belast zal worden met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
Gelet op:
artikel 8.1, eerste lid, van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Eumir B.A. Wever, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 september 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister vn Toerisme,
Volksgezondheid, en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 9 SEPTEMBER 2020 No. 4
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Bryan G. Wong, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid,
aan te wijzen als persoon die belast zal worden met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
Gelet op:
artikel 8.1, eerste lid, van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Bryan G. Wong, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid,
aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 september 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid, en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 9 SEPTEMBER 2020 No. 5
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Urvin A.C. Danker, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid,
aan te wijzen als persoon die belast zal worden met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);

Gelet op:
artikel 8.1, eerste lid, van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Urvin A.C. Danker, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 september 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid, en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 9 SEPTEMBER 2020 No. 6
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat het wenselijk is mevrouw Emmazira K. Kelly, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid, aan te wijzen als persoon die belast zal worden met het toezicht op de naleving van
het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
Gelet op:
artikel 8.1, eerste lid, van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden mevrouw Emmazira K. Kelly, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde
bij of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 september 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid, en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 9 SEPTEMBER 2020 No. 7
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat het wenselijk is mevrouw Lindsay L. Tromp, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid, aan te wijzen als persoon die belast zal worden met het toezicht op de naleving van
het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
Gelet op:
artikel 8.1, eerste lid, van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden mevrouw Lindsay L. Tromp, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde
bij of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 september 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid, en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 9 SEPTEMBER 2020 No. 8
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Gerald G.G. Olivir, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid,
aan te wijzen als persoon die belast zal worden met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
Gelet op:
artikel 8.1, eerste lid, van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Gerald G.G. Olivir, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 september 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid, en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 9 SEPTEMBER 2020 No. 9
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat het wenselijk is mevrouw Sorayma O. Semerel, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid, aan te wijzen als persoon die belast zal worden met het toezicht op de naleving van
het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
Gelet op:
artikel 8.1, eerste lid, van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden mevrouw Sorayma O. Semerel, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde
bij of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 september 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid, en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 9 SEPTEMBER 2020 No. 10
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport
Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Michael L. Dania, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid,
aan te wijzen als persoon die belast zal worden met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
Gelet op:
artikel 8.1, eerste lid, van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Michael L. Dania, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 september 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid, en Sport,
D.P. Oduber

JAARGANG 2020 EDITIE NO. 20

LANDSCOURANT VAN ARUBA
25 september 2020
Pagina 34
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

LANDSBESLUIT
VAN 9 SEPTEMBER 2020 No. 11
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport
Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Joss C.J.J. Kock, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid,
aan te wijzen als persoon die belast zal worden met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
Gelet op:
artikel 8.1, eerste lid, van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Joss C.J.J. Kock, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid,
aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 september 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid, en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 9 SEPTEMBER 2020 No. 12
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Renée C. Werleman, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid, aan te wijzen als persoon die belast zal worden met het toezicht op de naleving van
het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
Gelet op:
artikel 8.1, eerste lid, van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Renée C. Werleman, werkzaam bij de Directie Volksgezondheid, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 september 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid, en Sport,
D.P. Oduber
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 7 SEPTEMBER 2020
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

:
:
:

154,8
119,2
108,1

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

:
:
:

180,2
140,5
124,2

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 9 september 2020 ligt, dan werkt deze regeling terug
tot en met 9 september 2020.
X.J. Ruiz-Maduro
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MINISTERIËLE REGELING
VAN
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

Inhoud

a. Maismeel:
FUNCHI FRESKU
-corn meal
b. Rijst:
PAR EXELLENCE
-white long grain
-white lg pb
c. Koffie:
SANTO DOMINGO
-roasted ground coffee sachets
-roasted grnd coffee hard pack
-roasted ground coffe cans
-roasted coffee beans packed
INDUBAN
-roasted ground coffee sachets
d. Melkpoeder:
FRIESCHE VLAG
-instant powdered

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl.)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl.)

Gelezen:
40/500 gr.
12/1.5 kg.

80,84
68,30

2,45
6,90

Gelezen:
20/3 lbs.
6/10 lbs.
20/3 lbs.
6/5 lbs.

67,02
66,58
69,97
35,21

4,03
13,34
4,21
7,05

88,50
138,90
97,22
83,07
146,39

5,37
10,53
5,90
8,40
11,10

163,49

12,39

148,74
157,03
148,74
213,56

7,58
16,01
30,33
43,54

Gelezen:
20/0.5 lbs.
16/1 lbs.
20/8,8 oz.
12/10 oz.
16/1 lbs.
Gelezen:
16/1 lbs.

Gelezen:
24/400 gr.
12/900 gr.
6/1800 gr.
6/2500 gr.
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-instant fort w vit c+fen r(bags)

Gelezen:
24/360 gr.
12/800 gr.
6/1600 gr.

159,58
155,03
145,91

7,78
15,12
28,46

e. Bonen:
CAMELIA
-black beans

Gelezen:
12/1 lbs.

29,60

2,99

f. Melk Tetra Pack:
FRISIAN FLAG
-semi skimmed milk
-skimmed milk
-whole milk

Gelezen:
12/1 ltr.
12/1 ltr.
12/1 ltr.

22,02
20,80
25,20

2,23
2,10
2,55

Deze Ministeriële Regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 12 september 2020 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en met 12 september 2020.
X.J. Maduro
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