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EDITIE NO. 24

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

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

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 24 september 2018 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
echtscheiding uitgesproken tussen:
MAGALIE DECIUS en
FRANÇOIS ISMÉ, beiden wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. E.M.J. Cafarzuza

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 1 oktober 2018 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
RAFAEL PEGUERO en
LAUGE MONTERO BALCAZAR, beiden
wonende in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 10 september 2018 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
echtscheiding uitgesproken tussen:
LESLI AMPARO NARVAEZ SARRIA en
ALEX TADEO BRUGES, beiden wonende
in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 8 oktober 2018 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
DAIJAWANTIE BIDESI en
DHIRMAN MARTODIKROMO, beiden wonende in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos
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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 5 november 2018 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
KAREL ALEJANDRO JOHN MADURO en
VIVIAN KARINA CAMPBELL, beiden wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. D.G. Kock
OPROEPING

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

Shajen Garvenia TROMP, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba en
Martijn Sebastiaan VAN LEENEN, zonder bekende woon- of verblijfplaats in
Nederland

om op 15 januari 2019 om 09:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Het Openbaar Ministerie, ingediend verzoek m.b.t. de minderjarige
(AUA201803528 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 13 november 2018 behorende bij EJ nr. AUA201801583 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, heeft het
Gerecht:
Juanita Maria Gomez, geboren op 13 augustus 1934 onder curatele gesteld.
Benoemt over de onder curatele gestelde tot
curator haar neef, Harvey Raymond Junior
Werleman.
De advocaat,
S.M. Paesch

LIQUIDATIE
LINDSAY INVESTMENTS INC. A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
28 september 2018 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
De vereffenaar,
SGG Management (Aruba) N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
INTER-ASSURE (ARUBA) N.V.
(in liquidatie)
Door middel van het aandeelhoudersbesluit
van 30 september 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 1 oktober 2018.
Het besluit van doorhaling is aan de Kamer
van Koophandel en Nijverheid te Oranjestad,
Aruba, kenbaar gemaakt.
De vereffenaar,
J.P. van der Lubbe
p/a L.G. Smith Blvd. 26
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
FARMER JAB’S TOURS N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 23 oktober 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 24 oktober 2018.
Vanwege het feit dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
James Paterson Mansell
Macuarima 78
Santa Cruz, Aruba
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LIQUIDATIE
ROOS & THIEL TRADING V.B.A.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 28 augustus 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 18 september 2018.
Vanwege het feit dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Gianny A.A. Maduro
Papilon 64 B
Santa Cruz, Aruba
LIQUIDATIE
CASTLEFORD A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
19 november 2018 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
De rekening en verantwoording is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
C.T.F. (Aruba) N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
HALSION CORPORATION A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
19 november 2018 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
De rekening en verantwoording is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
C.T.F. (Aruba) N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
MONTARA INTERNATIONAL A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
19 november 2018 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
De rekening en verantwoording is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
C.T.F. (Aruba) N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
WILLARD A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
19 november 2018 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
De rekening en verantwoording is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
C.T.F. (Aruba) N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
DE VRIEND TECHNICAL
SOLUTIONS V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 3 november 2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Amarilles Calle
Jaburibari 32 Q
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LIQUIDATIE
HORIZONTE INVESTMENT &
DEVELOPMENT N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 22 september 2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Stefano Costantini
A. Lacle Boulevard 4
LIQUIDATIE
AMAZIAH ARUBA N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 20 oktober
2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Shannon Lopez Penha
Sero Blanco 39
LIQUIDATIE
AB INVESTMENTS I N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 17 november 2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Aruba Bank N.V.
Camacuri 12
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
AB INVESTMENTS II N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 17 november 2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Aruba Bank N.V.
Camacuri 12
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
AB INVESTMENTS III N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 17 november 2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Aruba Bank N.V.
Camacuri 12
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
AB INVESTMENTS IV N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 17 november 2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Aruba Bank N.V.
Camacuri 12
Oranjestad, Aruba
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, van 9
november 2018, waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba,
die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft
getekend, is aan Roque Daniel PERNETT
GUTIERREZ, met onbekende woon- en/of
verblijfplaats
OPGEROEPEN
om op maandag, 25 februari 2019 des voormiddags om 09:00 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba
te verschijnen, teneinde op het door Margarita
AMPARO DE MESA, ingediend verzoek te
worden gehoord
De deurwaarder,
J. P. Locadia

JAARGANG 2018 EDITIE NO. 24

LANDSCOURANT VAN ARUBA
23 november 2018
Pagina 5
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, van 9
november 2018, waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba,
die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft
getekend, is aan Hendrix Francisco VALORIAN, met onbekende woon- en/of verblijfplaats
OPGEROEPEN
om op maandag, 25 februari 2019 des voormiddags om 09:00 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba
te verschijnen, teneinde op het door Sue-Ann
Sugheidi HENRIQUEZ, ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
J. P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 7 november 2018 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: EVA DE JONG;
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders,
OPGEROEPEN
om op woensdag 27 februari 2019 des voormiddags om 08:30 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
in Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Emeterio Jacinto Gomez ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 7 november 2018 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is: DE ERVEN VAN
WIJLEN ARNOLD GELBSTEIN; zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba
of elders,
OPGEROEPEN
om op woensdag 27 februari 2019 des voormiddags om 08:30 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
op Aruba, te verschijnen teneinde op het door
David Isreal Fuchs, James Marcus Fuchs en
Barbara Sofia Fuchs 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 16 november 2018 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is: MARRYLIZA
XINIA GOMES; zonder bekende woon en/of
verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN
om op woensdag 27 februari 2019 des voormiddags om 08:30 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
op Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Treston Insurance Company (Aruba) N.V.;
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 16 november 2018 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor GEZIEN
heeft
getekend,
is:
SAIEF
AMDJEDKHAN JOEMMAN; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders,
OPGEROEPEN
om op woensdag 27 februari 2019 des voormiddags om 08:30 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
op Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Treston Insurance Company (Aruba) N.V.;
ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende deurwaarder van 24 oktober 2018, waarvan een afschrift is achtergelaten aan de directeur van
de DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke
voor GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke
van DUVIT HOLDINGS VBA, gevestigd in
Aruba, aan JENNIFER STEPHANIE WERLEMAN zonder bekende woon- en/of verblijfplaats
BETEKEND:
een grosse van 3 oktober 2018, door de E.A.
Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba, met bevel om binnen TWEE (2)
dagen aan de inhoud te betalen en te voldoen;
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix

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 12 november 2018, waarvan een
afschrift is gelaten aan de directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze vennootschap ARUBA BANK
N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri nr. 12 in Aruba,
AAN: RUBEN DE CUBA e/o EVELYN DE
CUBA, laatst bekend adres Sabana Liber nr.
75-A in Aruba, thans zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat zij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat zij van een en ander tijdig en legaal kennis drage; verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING
Op 7 november 2018 heb ik, Rigenald R.
Williams, belastingdeurwaarder van Aruba,
ten verzoeke van de Ontvanger der Belastingen, domicilie kiezende aldaar aan de Camacuri no. 2, aan dhr. Dominico Kelly, voorheen
gevestigd in Aruba, thans zonder bekende
vestigingsplaats binnen en buiten Aruba;
BETEKEND:

een door mij, deurwaarder, op 7 november
2018 opgemaakt proces-verbaal, waarbij uit
kracht van de daarin vermelde dwangschriften, ten verzoeke van de requirant en ten laste
van de gerequireerde het daarin vermelde onroerende zaak in executoriaal beslag is genomen.
Van dit exploot heb ik afschrift gelaten aan
de directeur van de Directie Wetgeving en
Juridische Zaken, Schotlandstraat 53.
De belastingdeurwaarder,
R.R. Williams
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PUBLIC TENDER
The Country of Aruba intends to publicly
tender the project:
“DAO – ICT-infrastructure Upgrade”
In accordance with Term of Reference (ToR):
ToR DAO, number 1 – year of service 2018

The bidder has to submit the following documents with his bid:
1. Proof of entry in the register of the
Chamber of Commerce;
2. Letter of commitment of a recognized
bank to issue a bank guarantee;
3. Other requirements that are stated in the
specifications / ToR.

Short description of the work:
The Project aims to replace the outdated hardand software of the DAO-infrastructure
(DAO: the Labor Department).

A bid should be made on the bid form, authenticated and enclosed with the ToR.

Execution term:
47 working days after date of start

AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)

The ToR is available at the DIA office, located at the L.G. Smith Boulevard 34 in Oranjestad, as of Friday, November 23th 2018 during office hours (from 08:00 am – 11:30 pm
and from 01:30 pm – 04:00 pm).
Information will be supplied on Monday, December 3th 2018, at 10:00 am, at the DIA office, located at the L.G. Smith Boulevard 34
in Oranjestad.
The summary of additional information and
changes will be available on Thursday, December 6th 2018, at the DIA office, located at
the L.G. Smith Boulevard 34 in Oranjestad
and will be mailed.

Oprichting
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte ten overstaan van haar
verleden, is opgericht:
ZEIDAN AGENCIES V.B.A., gevestigd in
Aruba, bij akte van 15 november 2018; verklaring van geen bezwaar van 21 oktober
2016, nr. 1404/V.B.A.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema

The public tender will take place on Tuesday,
December 18th 2018, at 10:00 am, at the DIA
office, located at the L.G. Smith Boulevard
34 in Oranjestad.
The UAR – 1986 Neth. is applicable to this
tender.
Mr. Ing. Carlos Bermudez is in charged with
the project management.
The term of validity of the bid is 90 days.
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OPENBAARMAKING
van de uitslag van de namen voorkomende op
de door de Verkiezingscommissie van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba
vastgestelde
Kandidatenlijst
voor de periodieke verkiezing:
2 leden voor het Grootbedrijf
–
Lionel M. de Cuba
–
Monica H.J. Kock
voor de periodieke verkiezing:
1 lid voor het Kleinbedrijf
–
August A. Croes
Proces-verbaal
Aangezien op de door de Verkiezingscommissie vastgestelde kandidatenlijsten het aantal geplaatste kandidaten voor het GROOTBEDRIJF TWEE bedraagt en het aantal te
vervullen plaatsen voor het GROOTBEDRIJF TWEE is en het aantal geplaatste kandidaten voor het KLEINBEDRIJF EEN bedraagt en het aantal te vervullen plaatsen voor
het KLEINBEDRIJF EEN is, heeft de Verkiezingscommissie de op de lijsten voorkomende kandidaten voor het GROOTBEDRIJF en voor het KLEINBEDRIJF gekozen
verklaard.
Het proces-verbaal van 15 november 2018
ligt voor een ieder ter inzage ter Secretarie
van de Kamer.
De Ondervoorzitter van de Kamer
Aruba, 23 november 2018
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LANDSBESLUIT
VAN 26 OKTOBER 2018 NO. 14
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN,
INTEGRITEIT, OVERHEIDSZORG, INNOVATIE EN ENERGIE;
Overwegende:
dat integriteit een van de belangrijkste kwaliteitsaspecten van goed bestuur is;
dat burgers afhankelijk zijn van de publieke dienstverlening en recht hebben op integere
overheidsorganisaties, bestuurders en aldaar werkzame personen;
dat van overheidsorganisaties wordt verwacht dat zij integer zijn en integer handelen;
dat in het kader van de ontwikkeling en zorgdragen voor de implementatie van het integriteitsbeleid binnen de publieke sector, besloten is tot de instelling van een apart bureau, het
Bureau Integriteit Aruba;
dat het wenselijk is om het Bureau Integriteit Aruba middels onderhavig landsbesluit in te
stellen;
Gelet op:
artikel 10 van de Landsverordening instelling ministerie 2018 (AB 2013 no. 94);
HEEFT BESLOTEN:
I.

bij het ministerie belast met Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie, het Bureau Integriteit Aruba in te stellen met ingang van 1 oktober 2018;

II.

dat het Bureau Integriteit Aruba als doelstelling heeft het bevorderen en borgen van de integriteit van de overheidsorganisaties, bestuurders en aldaar werkzame personen;

III. dat het Bureau Integriteit Aruba streeft naar de verwezenlijking van bovenstaande doelstelling door middel van het uitvoeren van de volgende hoofdtaken:
a. het adviseren inzake integriteitsbeleid en de vertaling voor de uitvoering hiervan;
b. het opstellen van beleid en rapportages inzake preventie en integriteitshandhaving;
c. het zorgdragen voor het uitvoeren van training aan leidinggevenden en medewerkers
voor het vergroten van het inzicht inzake integriteit en integriteitsrisico’s rondom het
werk;
d. het fungeren als het meldpunt inzake integriteitsschendingen;
e. het onderzoeken of er voldoende grondslag is om de melding door te verwijzen ter verdere beoordeling naar:
1. diensten die zijn belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten, of;
2. diensten die belast zijn met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften,
of;
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3. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een schending kan
worden gemeld en onderzocht;
IV. dat de leiding van het Bureau Integriteit Aruba berust bij het diensthoofd;
V.

dat het Bureau Integriteit Aruba zal bestaan uit een diensthoofd ondersteund door een management ondersteuner en met twee afdelingen, te weten:
1. Afdeling Beleid en Advies, en;
2. Afdeling Integriteitshandhaving;

VI. dat dit landsbesluit in werking treedt met ingang van 1 oktober 2018 en zal worden bekend
gemaakt in de Landscourant van Aruba.
Oranjestad, 26 oktober 2018
J.A. Boekhoudt

De minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie,
E.C. Wever
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van 22 NOVEMBER 2018
de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat in het kader van de handhaving van de openbare orde, criminaliteitsbestrijding en opsporingswerkzaamheden op 1 oktober 2018 het Land een openbare aanbesteding heeft gehouden
voor het leveren van politiehelikopterdiensten aan het Korps Politie Aruba door middel van
een leaseovereenkomst conform het bestek KPA nr. 02. Dj 2018, september 2018;
dat blijkens het proces verbaal van aanbesteding van de commissie Aanbesteding Politiehelikopter 2018 d.d. 9 november 2018, in totaal 11 bedrijven een inschrijving hebben ingediend
voor onderhavige aanbesteding, inclusief een drietal alternatieve aanbiedingen;
dat blijkens genoemde proces verbaal van aanbesteding, die tot stand is gekomen na toetsing
van de inschrijvingen door de commissie Aanbesteding Politiehelikopter 2018 ten aanzien
van de criteria zoals vermeld in artikel 18 van het Landsbesluit Openbare Aanbestedingen
(AB 1996 no. 58), en zoals voorgeschreven in o.a. het voornoemde bestek, deze hetzij als
zijnde onvolledig buiten beschouwing moeten worden gelaten nu ze niet alle vereiste gegevens bevatten of niet vergezeld waren van alle vereiste bescheiden, dan wel voor het Land,
mede uit budgettaire overwegingen, onaanvaardbaar moeten worden geacht; daarenboven is
er mede sprake van een verandering van inzicht ten aanzien van de aanbestede opdracht;
dat in casu in het algemeen belang de aanbesteding dan ook dient te worden beëindigd;
dat van deze daartoe strekkende ministeriële beschikking een mededeling wordt gedaan in de
eerstvolgende Landscourant van Aruba;
Gelet op:
Artikel 19 van het Landsbesluit openbare aanbestedingen (AB 1996 no. 58) en artikel 8.3 en
12.9 van Bestek en Voorwaarden;
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, om redenen zoals in de considerans vermeld, de openbare aanbesteding voor het leveren van politiehelikopterdiensten aan het Korps Politie Aruba door middel
van een leaseovereenkomst conform bestek KPA nr. 02. Dj 2018, september 2018, voortijdig
te beëindigen;
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II.

vast te leggen dat deze ministeriële beschikking in de eerstvolgende editie van Landscourant
van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 22 november 2018

De Minister van Justitie, Veiligheid en
Integratie,
A.C.G. Bikker
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van 23 NOVEMBER 2018
de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat in de ministeriële beschikking d.d. 22 november 2018, kenmerk BMJUS-18/4500 een
tweetal schrijffouten zijn geconstateerd;
HEEFT BESLOTEN:
Herstelt gemelde ministeriële beschikking in dier voege dat in de aanhef (“Overwegende”), in de
tweede alinea, laatste zinsnede in plaats van “drietal” wordt gelezen “viertal” en in de derde alinea
“, die tot stand” wordt gelezen “, dat tot stand”.
Oranjestad, 23 november 2018

De Minister van Justitie, Veiligheid en
Integratie,
A.C.G. Bikker
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