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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 18 oktober 2018 door de
E.A. Heer Rechters van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao,
Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius
en Saba is echtscheiding uitgesproken tussen:
JULIETTE EVELINE WERLEMAN en
REINALDO ALEJANDRO WERLEMAN,
beiden wonende in Aruba.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 29 oktober 2018 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
RICHENEL MARIA MADURO, wonende in
Aruba, en
NATHALIE ALLTAGRACIA DORAND,
wonende in Curaçao.
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. David G. Kock
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 19 november 2018 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
echtscheiding uitgesproken tussen:
AMILCO DELFINO BOEKHOUDT, wonende in Aruba, en
MARGARITA
ALEXANDRA
CRUZ
PEÑA, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba of elders.
De advocaat,
mr. E.M.J. Cafarzuza
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ONDERCURATELESTELLING
Krachtens de beschikking van 20 november
2018, behorend bij EJ nr. AUA201802641
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
stelt het Gerecht, Eve de LAIN, geboren 2
juli 1981 te St. Maarten, onder curatele. Als
curatrice is benoemt Clara Leonida Lopez,
geboren op 12 september 1953 in Aruba en
wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. M.M. Malmberg
OPROEPING

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

Lisena ISRAEL, zonder bekende woonof verblijfplaats in Aruba,

om op 29 januari 2019 om 10:45 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. bekrachtiging
voorlopige toevertrouwing van de minderjarige (AUA201803844 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

Stephan Carl Reginald VAN DER
LINDEN, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland,

FAILLISSEMENT
Bij vonnis van 29 november 2018 heeft het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba de naamloze vennootschap Miguel Tromp Roofing
Construction & Maintenance N.V., gevestigd
in Aruba te Saliña Cerca 9-M, in staat van
faillissement verklaard met benoeming van
mr. A.H.M. van de Leur tot rechtercommissaris en ondergetekende, kantoorhoudende te Caya Dr. J.E.M. Arends 12, als curator.
De curator,
mr. E.H.J. Martis
Brown Advocaten
Caya Dr. J.E.M. Arends 12
Telefoon: (0297)-5234242
Telefax: (0297)-5234220
LIQUIDATIE
DENTEMA AIR COMPANY A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de buitengewone algemene
aandeelhoudersvergadering van Dentema Air
Company A.V.V. van 14 november 2018 is
besloten om de vennootschap te ontbinden en
te liquideren. Tot vereffenaar is benoemd dhr.
Anthony A. Ruiz en tot bewaarder is benoemd Croes Wever Ruiz, kantoorhoudende
in het Arulex Center, Italiestraat 30, Oranjestad, met telefoon nummer +297 5833878 en
faxnummer +297 583 2363.
De vereffenaar,
Anthony A. Ruiz
p/a Croes Wever Ruiz
Italiestraat 30
Oranjestad, Aruba
Telefoon nummer + 297 5833878

om op 5 februari 2019 om 9:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door de Voogdijraad, ingediend verzoek m.b.t. ondertoezichtstelling
van de minderjarige (AUA201803840 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
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LIQUIDATIE
LINDSAY INVESTMENTS INC. A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat deponering
van de rekening en verantwoording van bovengenoemde vennootschap heeft plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
SGG Management (Aruba) N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
SWANSEA A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat deponering
van de rekening en verantwoording van bovengenoemde vennootschap heeft plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
SGG Management (Aruba) N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
FULTON PREBON HOLDINGS N.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat deponering
van de rekening en verantwoording van bovengenoemde vennootschap heeft plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
SGG Management (Aruba) N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
AEOLUS AIR A.V.V.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten
kantore van het handelsregister als ten kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
WINDWARD RISK CONSULTANTS N.V.
(in liquidatie)
Middels een aandeelhoudersbesluit van 23
augustus 2018 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per 31 augustus 2018.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Mavista Holding N.V.
Koningsstraat 86
LIQUIDATIE
VAN ROMONDT REAL ESTATE N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 1 november 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum.
Vanwege het feit dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Brian van Romondt
Babijn 38H
Paradera, Aruba
vr.realty@setarnet.aw
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LIQUIDATIE
VAN DER BIEZEN ALL
CONTRACTORS N.V.
(in liquidatie)
In een op 1 augustus 2018 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap,
gevestigd in Aruba onder Kamer van Koophandel registratienummer 38819.0 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,
Vilma Ruth Figueroa Gomez
Seroe Patrishi 313
LIQUIDATIE
MASTIFF EXCAVATORS &
RENTALS V.B.A.
(in liquidatie)
In een op 1 juli 2018 gehouden buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders
van bovengenoemde vennootschap, gevestigd
in Aruba onder Kamer van Koophandel registratienummer 40759.0 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,
Johannes B.M. Smit
Seroe Pela 14G

LIQUIDATIE
MARIPOSA CONSULTING &
TRADING V.BA.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 21 december 2015 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 24 december 2015.
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,
H. Visser
Sabana Liber 239
LIQUIDATIE
LA COLINA DEVELOPMENT
GROUP N.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar van de vennootschap LA
COLINA DEVELOPMENT GROUP N.V.,
deelt hierbij mede dat de vereffening heeft
plaatsgevonden conform het plan van uitkering en dat de rekening en verantwoording ten
kantore van het handelsregister zo mede ten
kantore van de vennootschap ter inzage is nedergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad, Aruba

JAARGANG 2018 EDITIE NO. 25

LANDSCOURANT VAN ARUBA
7 december 2018
Pagina 5
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

LIQUIDATIE
CONFIDENT CREDIT MANAGEMENT
INTERNATIONAL N.V.
(in liquidatie)
In de op 27 november 2018 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap
werd besloten de vennootschap te ontbinden
per 30 november 2018.
Het plan van uitkering, houdende de grondslagen van de verdeling, is ten kantore van
het handelsregister zo mede ten kantore van
de vennootschap ter inzage neergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36, P.O. Box 1256
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
FIRETOWER A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 8 oktober
2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
TREVILLE CORPORATION A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en de
naam is doorgehaald in het handelsregister.
De vereffenaar,
EuroTrust International N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, L.R. Morales-Wix, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 29 november 2018,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
ZACARIAS ALIDO ROMERO CASTILLO,
zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op vrijdag, 11 januari 2019 des voormiddags om 9:00 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat 51 in Aruba te
verschijnen, teneinde op het door LENNIS
MARIA GUTIERREZ PERDOMO, wonende
op Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende deurwaarder van 29 november 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 LAURA BLAUW, SIMONE NANCY
WINNIFRED OUWENS-VAN DAM, DANNY SUTTORP, allen in Nederland, aan de
naamloze vennootschap D.W. HOUSING
DEVELOPMENT ARUBA N.V., zonder bekende vestiging in Aruba
BETEKEND:
een grosse van 21 november 2018, door de
E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste
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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 23 november 2018, is FERDINAND
OSSENDORP, zonder bekende woon- en of
verblijfplaats,
BETEKEND:
een grosse van de beschikking van 24 september 2018, waarbij ten verzoeke van:
JULIA ENCARNACION RAMIREZ, wonende in Aruba, de echtscheiding is uitgesproken, tussen partijen op 14 december 2005
in de Dominicaanse Republiek met elkander
gehuwd.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Linda R. Morales-Wix,
deurwaarder van 29 november 2018, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke
voor GEZIEN heeft getekend, is aan SAMEH
FOUAD SADEK zonder bekende woonplaats
hier te lande of daarbuiten
BETEKEND:
een exploot waarbij uit kracht van een rechterlijke beschikking ten verzoeke van de
rechtspersoon naar recht van Canada (provincie Ontario) ASTRAZENECA CANADA
INC. (“AstraZeneca”), gevestigd te 1004
Middlegate Road, Mississauga, Ontario L4Y
1M4, Canada, conservatoir vreemdelingen

beslag is gelegd ten laste van SAMEH
FOUAD SADEK, gerekwireerde voornoemd.
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 22 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: OLGA CECILIA
LACLÉ; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op 29 november 2018 des voormiddags
om 10:30 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 Efraim
Edmundo ANTONIO; 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 22 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: ANTONIO
VIEIRA ALVES; zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op 29 november 2018 des voormiddags
om 10:30 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 Efraim
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Edmundo ANTONIO; ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Bernard R. Roos, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 28
november 2018, waarvan afschrift is gelaten
aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die
het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: JULIO MAGALLANES TEJADA; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 15 oktober 2018, ten verzoeke van: Aireen Juliette
Tromp; wonende in Aruba, waarbij: de echtscheiding tussen partijen op 11 maart 2016 te
Aruba met elkander gehuwd is uitgesproken;
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 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 21 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 Luis Ernesto PADILLA LAVERDE,
zonder bekende woon- of verblijfplaats in
Colombia

OPGEROEPEN:
om op woensdag, 6 maart 2019 des voormiddags om 08:30 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba te
verschijnen, teneinde op het door Mildred
Eldred Maritsa BAREÑO, ingediend verzoek
te worden gehoord;
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 21 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 Aurora CUEVAS zonder bekende
woon- of verblijfplaats in Aruba
BETEKEND:
Een grosse van beschikking van 15 oktober
2018, ten verzoeke van Hunfried Mauro
ADAMUS, wonende in Aruba, waarbij de
echtscheiding tussen partijen op 10 oktober
1984 in Dominicaanse Republiek in gemeenschap van goederen, met elkander gehuwd is
uitgesproken.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder van 3 december 2018, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is aan de vennootschap naar
het recht van Anguilla “BS REAL ESTATE
LIMITED” zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba,
AANGEZEGD:
dat op donderdag, 11 april 2019 des namiddags om 14:00 uur de in voornoemd exploot
omschreven onroerend goed ten overstaan
van notaris mr. M.J.C. Tromp of haar plaatsvervanger, in het openbaar zal worden verkocht.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANBIEDING STATUTENWIJZIGINGEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba
Statutenwijzigingen
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende naamloze vennootschappen, bij akte ten overstaan van haar
verleden, zijn gewijzigd:
A.S.D. ARUBA SUPPLIES & DISTRIBUTION N.V. gewijzigd bij akte van 22 november 2018; opgericht op 14 mei 2003.
A.S.D. O.G. (ONROEREND GOED) N.V.
gewijzigd bij akte van 22 november 2018;
opgericht op 15 mei 2003.

SOMETHING DIFFERENT N.V. gewijzigd
bij akte van 4 december 2018; opgericht op 2
mei 2002.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
OPENBARE AANBESTEDING
Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door de Tourism
Product Enhancement Fund te financieren
project: “Upgrading Malmok Area, fase 1”.
Korte omschrijving van het werk:
Het verbeteren van de voetgangersveiligheid
en het beschermen van de natuur tussen de
L.G. Smith Boulevard en de zee ter hoogte
van Malmok, o.a. door aanleg van een verhard voetpad, aanleg van een turtle wall, van
bermpalen, van langsparkeervakken, van
voetpadverlichting etc.
Uitvoeringstermijn:
110 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, excl. bestellingstijd.
Het bestek is vanaf 28 november 2018 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl.
350,=. De betaling te voldoen bij de kassier
van de Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 28 november 2018 te DOW bij het secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 3 december
2018 om 10:00 uur v.m. te DOW.
De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op
5 december 2018.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 14
december 2018 om 11:00 uur v.m. op het
kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van
de Kamer van Koophandel en Nijverheid
Aruba (niet ouder dan 6 maanden);
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2. Bereidheidsverklaring tot het instellen van
een bankgarantie of borg;
3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers;
5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.
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PUBLIC REQUEST FOR PROPOSAL NOTICE
The Government of Aruba intends to solicit proposals from the waste-to-energy industry for the
implementation of a “Solid Waste Treatment Facility” through a Request for Proposal (RFP) procurement process.
The Contracting Authority is:
The public legal entity Aruba, legally represented for these purposes by the Minister of Spatial
Development, Infrastructure and Environment.
Contact information Contracting Authority:
The email address for all dialogue and clarifications from and to Proposers will be
swtf.tender@gobierno.aw, email subject: “company name”-“dialogue topic”.
Proposal Submission Address: Johnson Notary Services, Italiestraat 50 unit 10 & 10-A, Orange
Plaza, Aruba, attn. Project Solid Waste Treatment Facility.
Brief description of the project
In view of the protection of public health and conservation of the environment and in order to keep
pace with evolving international standards and best practices, the Government of Aruba has established the objective to transition from the current solid waste management system to a new sustainable and sanitary waste management system. The Government of Aruba is therefore seeking
private sector participation to improve the management of solid waste in Aruba through the design,
construction, financing, operation and maintenance of a Solid Waste Treatment Facility (SWTF)
on a Design-Build-Own-Operate-Transfer (“DBOOT”) basis.
Scope of the contract:
The main objective of the SWTF will be the mass-burn incineration of solid waste in order to produce electrical energy, recover materials for recycling purposes, and to reduce the volume of ash
residues for sanitary landfilling. The facility will meet stipulated working conditions, pollution
norms and guidelines as per Aruba environmental and health standards.
The estimate construction duration of the facility is 1½ years after award of the concession to operate. The developer will perform operation and maintenance duties on the SWTF from the commencement date until 20 years after the completion of the construction work. At the end of this period, the developer will transfer the assets to the Government of Aruba under certain conditions.
Registration to participate
The RFP process, background information, requirements and instructions to Proposers will be described in the RFP documents. Interested parties must register to participate in this Request for
Proposal. Registration to participate will open on December 7th, 2018. The SWTF RFP Registration page link: https://uniq2018.wufoo.com/forms/m58h3uu1nzg0uw/. The link to the registration
page will be announced on the website of the Government of Aruba (http://www.gobierno.aw/) as
well. To complete the registration, the interested parties will need to upload on the registration
page the authorized agent’s passport copy, certificate of incumbency, certificate of good standing/chamber of commerce registration, and shareholders registration/ proof of stock exchange. After completing the registration form successfully, the SWTF Request for Proposal documents will
be available for download via a link, this link will be sent to the registered participant’s email adJAARGANG 2018 EDITIE NO. 25
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dress as well. Registration to participate will close on December 28th, 2018 at 23:59 (UTC -4,
Oranjestad Aruba). Registrations to participate that are not received by the Contracting Authority
within this period will not be accepted by the Contracting Authority for participation.
Time schedule
A mandatory site visit and conference will be organized in Aruba by the Contracting Authority for
all Proposers on January 18th, 2019. The Contracting Authority will hold this meeting to visit the
SWTF site and to give clarification of the instructions to Proposers. Proposers may submit requests for clarification by e-mail until February 1st, 2019. The Contracting Authority will supply
clarifications for timely submitted requests no later than February 15th, 2019.
The Proposal Submission Deadline will be April 12th, 2019, 13:59 (1:59 PM) Aruba time. Proposal
Submission Address: Johnson Notary Services, Italiestraat 50 unit 10 & 10-A, Orange Plaza, Aruba, attn. Project Solid Waste Treatment Facility. The Proposals will then be opened on the same
day by a civil-law notary starting at 14:00 (2:00 PM) Aruba time. Proposals received by the Contracting Authority after this date and time, or in languages other than English will not be accepted
by the Contracting Authority for participation. After evaluation of the received proposals, the Contracting Authority will announce the Successful Proposer no later than July 19th, 2019. Contingent
to negotiations with the successful Proposer, the Government of Aruba will seek to award the concession to operate to the successful Proposer no later than January 6th, 2020.
Announcements and exchange of information regarding the RFP will be done through mail, email, public media, or by a combination of these means. In the event of modification of the RFP
documents, this will be communicated to all registered participants by means of the registered
email address.
Selection- and award criteria
The Contracting Authority envisions that the successful Proposer will be able to demonstrate expertise and capability by having successfully implemented a minimum of five (5) waste-to-energy
facilities based on mass-burn incineration over the last ten (10) years, including long-term commercial operation and maintenance. Therefore, the evaluation process will consist of a qualification stage (including but not limited to intended source of funding), followed by technical and financial evaluations. The technical and financial components of proposals will be evaluated only
for those Proposers that meet the requirements specified in the RFP and qualify based on a proven
track record. The Contracting Authority will constitute an Evaluation Committee that will examine
and evaluate the Proposals in accordance with the provisions specified in the RFP document. The
concession will be awarded based on the proposal with the best value.
Applicable regulations
Decision of the council of Ministers authorizing the Minister of Spatial Development, Infrastructure and Environment to conduct RFP procedures. As per the State Ordinance on Accountancy
(Comptabiliteitsverordening) a yet to be obtained authorization by the Parliament of Aruba State
Ordinance authorizing the Minister of Spatial Development, Infrastructure and Environment to
conclude one or more agreements within the context of the implementation of a Solid Waste
Treatment Facility in Aruba as part of the new sustainable waste management system.
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PUBLIC REQUEST FOR PROPOSAL SUMMARY NOTICE
The Government of Aruba intends to solicit proposals from the waste-to-energy industry for the
implementation of a “Solid Waste Treatment Facility” through a Request for Proposal (RFP) procurement process.
Interested parties must register to participate in this Request for Proposal. Registration to participate will open on December 7th, 2018. Registration to participate will close on December 28th,
2018 at 23:59 (UTC -4, Oranjestad Aruba).
The SWTF RFP Registration page link: https://uniq2018.wufoo.com/forms/m58h3uu1nzg0uw/.
The link to the registration page will be announced on the website of the Government of Aruba
(http://www.gobierno.aw/) as well. To complete the registration, the interested parties will need to
upload on the registration page the authorized agent’s passport copy, certificate of incumbency,
certificate of good standing/chamber of commerce registration, and shareholders registration/
proof of stock exchange. After completing the registration form successfully, the SWTF Request
for Proposal documents will be available for download via a link, this link will be sent to the registered participant’s email address as well. Registrations to participate that are not received by the
Contracting Authority within this period will not be accepted by the Contracting Authority for participation.
The Proposal Submission Deadline will be April 12th, 2019, 13:59 (1:59 PM) Aruba time. Proposal Submission Address: Johnson Notary Services, Italiestraat 50 unit 10 & 10-A, Orange Plaza,
Aruba, attn. Project Solid Waste Treatment Facility. The Proposals will then be opened on the
same day by a civil-law notary starting at 14:00 (2:00 PM) Aruba time.
The email address for all dialogue and clarifications from and to Proposers will be
swtf.tender@gobierno.aw, email subject: “company name”-“dialogue topic”.
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 31 augustus 2018

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

249.110
1.482.548
15.086
508
57
6.931

Bankbiljetten in omloop
271.576
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
51.393
- Banken
1.190.968
- Overige
2.268
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
375
Gelden in consignatie
1.813
Diverse rekeningen
7.421
Herwaardering goud en deviezen
127.116
Algemene reserve en onverdeelde winst 91.310
Kapitaal
10.000

__________
1.754.240
=========

Beleningsrente: 1%

__________
1.754.240
=========

J.R. SEMELEER
PRESIDENT
CENTRALE BANK VAN ARUBA

1) Goud wordt per kwartaal gewaardeerd tegen de geldende marktwaarde. De herwaardering vindt plaats in maart,
juni, september en december van elk jaar.
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BEKENDMAKING EN BESLUIT TOT INWERKINGTREDING VAN DE MINISTER
VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, VAN 16 NOVEMBER 2018, NR.
IENW/BSK-2018/213442, VAN INTERNATIONALE BESLUITEN MET BETREKKING
TOT DE VEILIGHEID VAN ZEESCHEPEN
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 70 en 71, eerste en vierde lid van het Schepenbesluit 2004, 60 en 61 van de
Regeling veiligheid zeeschepen, 37 en 38 van de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en
Sint Maartense zeeschepen, 19 van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen, en
19a van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen;
MAAKT BEKEND:
Op 24 mei 2018 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme
Organisatie de volgende resoluties aangenomen:
– MSC.442(99), houdende wijzigingen van de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods Code; IMDG-Code);
– MSC.445(99), houdende wijzigingen van de Code voor schepen voor bijzondere doeleinden,
2008 (Special Purpose Ships Code, 2008; 2008 SPS-Code);
– MSC.446(99), houdende wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van schepen die
gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (Bulk Chemical Code; BCH-Code);
– MSC.447(99), houdende wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van schepen die
vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren (Gas Carrier Code; GC-Code).
De bij resolutie MSC.442(99) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code, de bij resolutie
MSC.445(99) vastgestelde wijzigingen van de 2008 SPS-Code, de bij resolutie MSC.446(99)
vastgestelde wijzigingen van de BCH-Code, en de bij resolutie MSC.447(99) vastgestelde wijzigingen van de GC-Code liggen ter inzage bij de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP te Den Haag.
BESLUIT:
ARTIKEL I
Met ingang van 1 januari 2019 gaan de bij resolutie MSC.406(96) vastgestelde wijzigingen van de
IMDG-Code gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004, de Regeling veiligheid zeeschepen, de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen, de Regeling
vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen en de Regeling voorkoming verontreiniging door
schepen, met dien verstande dat tot en met 31 december 2019 tevens de voorschriften van de
IMDG-Code zoals die luidden op 31 december 2018 mogen worden toegepast.
ARTIKEL II
Met ingang 1 januari 2020 gaan de bij resolutie MSC.445(99) vastgestelde wijzigingen van de
2008 SPS-Code gelden voor de toepassing van de Regeling veiligheid zeeschepen en de Regeling
veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen.
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ARTIKEL III
Met ingang van 1 januari 2020 gaan de bij resolutie MSC.446(99) en resolutie MSC.447(99) vastgestelde wijzigingen van respectievelijk de BCH-Code en de GC-Code gelden voor de toepassing
van het Schepenbesluit 2004 de Regeling veiligheid zeeschepen en de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose,
Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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TOELICHTING
Met dit besluit wordt een aantal internationale besluiten met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen bekendgemaakt. Het betreft hier wijzigingen van internationale codes die op grond van de
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen nog niet bekend zijn gemaakt in het Tractatenblad of hier niet in bekend gemaakt hoeven te worden. Met de onderhavige bekendmaking wordt
voldaan aan de artikelen 70 en 71 van het Schepenbesluit 2004, 60 en 61 van de Regeling veiligheid zeeschepen, 37 en 38 van de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense
zeeschepen, 19 van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen en 19a van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen. Verder wordt besloten op welk moment de wijzigingen van deze Codes voor de toepassing van de genoemde regelingen gaan gelden.
De bekendmaking betreft allereerst de door de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) aangenomen wijzigingen van de Internationale Code
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods Code;
IMDG-Code).
Daarnaast worden door de MSC aangenomen wijzigingen van de Code voor schepen voor bijzondere doeleinden, 2008 (Special Purpose Ships Code, 2008; 2008 SPS-Code), wijzigingen van de
Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (Bulk
Chemical Code; BCH-Code) en wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van schepen
die vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren (Gas Carrier Code; GC-Code), bekendgemaakt.
IMDG-Code
De IMDG-Code ziet op het vervoer van gevaarlijke, verpakte lading met zeeschepen en wordt elke
twee jaar herzien. De bij resolutie MSC.442(99) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code treden internationaal in werking met ingang van 1 januari 2020. Echter, de MSC geeft de Verdragsluitende Partijen bij het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen (het SOLAS-verdrag) de mogelijkheid de gewijzigde IMDG-Code
gedeeltelijk of in zijn geheel vanaf 1 januari 2019 in werking te laten treden. Nederland maakt uit
praktische overwegingen van deze mogelijkheid gebruik. Eerdere inwerkingtreding heeft namelijk
als voordeel dat de sector al eerder kan aansluiten bij soortgelijke veiligheidseisen die voor andere
vervoersmodaliteiten reeds gelden of met ingang van 1 januari 2015 zullen gaan gelden. De eerdere toepassing van de gewijzigde IMDG-Code geschiedt door de sector op vrijwillige basis. Tot en
met 31 december 2019 mogen tevens de voorschriften van de IMDG-Code zoals die luidden op 31
december 2018 nog worden toegepast. Van de met resolutie MSC.442(99) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code zal, voordat deze wijzigingen op 1 januari 2020 internationaal in werking
treden, in het Tractatenblad mededeling worden gedaan. Omdat de wijzigingen op nationaal niveau al eerder in werking treden, worden deze voor de inwerkingtreding op 1 januari 2020 tevens
in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose Courant en de Landscourant van
Sint Maarten bekendgemaakt.
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BCH-Code
De BCH-Code betreft de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren. De met resolutie MSC.446(99) vastgestelde wijzigingen van de BCH-Code treden in samenhang met de aanvaarding en inwerkingtreding van de overeenkomstige wijzigingen van de
IBC-Code (International Bulk Chemical Code) in werking met ingang van 1 januari 2020. Met ingang van die datum gaan de bij resolutie MSC.446(99) vastgestelde wijzigingen van de BCHCode gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004.
GC-Code
De GC-Code betreft de bouw en uitrusting van schepen die vloeibaar gemaakte gassen in bulk
vervoeren. De met resolutie MSC.447(99) vastgestelde wijzigingen van de GC-Code treden in samenhang met de aanvaarding en inwerkingtreding van de overeenkomstige wijzigingen van de
IGC-Code (International Gas Carrier Code) in werking met ingang van 1 januari 2020. Met ingang
van die datum gaan de bij resolutie MSC.447(99) vastgestelde wijzigingen van de GC-Code gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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LANDSBESLUIT
VAN 1 NOVEMBER 2018 No. 101
DE WND. GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport

Gelezen:
het schrijven van de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Volksgezondheid Aruba van 4 juni
2018, kenmerk Pers-2018/589:
Overwegende:
dat het wenselijk is mevrouw Yshel Rasmijn, 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 besmettelijke ziekten (AB 1992 no. GT 11);
de Quarantaineverordening (AB 1992 no. GT 7);
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 46, eerste lid, van de Landsverordening besmettelijke ziekten (AB 1992 no. GT 11);
artikel 20, eerste lid, van de Quarantaineverordening (AB 1992 no. GT 7);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, mevrouw Yshel Rasmijn, 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);
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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 besmettelijke ziekten (AB 1992 no. GT 11);
de Quarantaineverordening (AB 1992 no. GT 7);
III. vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 1 november 2018
Y.V. Lacle-Dirksz

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

JAARGANG 2018 EDITIE NO. 25

LANDSCOURANT VAN ARUBA
7 december 2018
Pagina 20
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

LANDSBESLUIT
VAN 1 NOVEMBER 2018 No. 102
DE WND. GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport
Overwegende:
dat de leden van de Raad van Toezicht en Advies van de Sociale Verzekeringsbank Aruba bij
landsbesluit worden benoemd voor de duur van drie jaren;
dat er thans een vacature bestaat voor een lid bij de Raad van Toezicht en Advies;
dat het noodzakelijk wordt geacht dat de continuïteit van de Raad van Toezicht en Advies
wordt gewaarborgd;
dat de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport bij schrijven van 18 juni 2018, de
heer Marc F.E. Figaroa heeft voorgesteld als lid van de Raad van Toezicht en Advies;
dat de ministerraad op 26 juni 2018 (BE-42/18) heeft ingestemd met het voorstel van de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport van 18 juni 2018 MTVS nr. 1851/18 inzake
benoeming van de heer Marc F.E. Figaroa als lid van de Raad van Toezicht en Advies;
Gelet op:
artikelen 4, tweede lid, en 12 van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank, (AB 1995
no. GT 1);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 oktober 2018 de heer Marc F.E. Figaroa tot lid van de Raad van Toezicht
en Advies van de Sociale Verzekeringsbank Aruba te benoemen voor een periode van drie
(3) jaren.

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 1 november 2018
Y.V. Lacle-Dirksz

De minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 5 NOVEMBER 2018 No. 16
DE WND. GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector

Gelezen:
het schrijven van de Inspectie Beveiliging Scheep- en Luchtvaart van 15 mei 2017, met kenmerk IBSL-17/50, aan de minister van Transport;
Overwegende:
dat het wenselijk is mevrouw Jocelyn I. Dirksz, werkzaam bij de Inspectie Beveiliging
Scheep- en Luchtvaart, aan te wijzen als persoon die belast zal worden met het toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de Scheep- en luchtvaartbeveiligingsverordening
(AB 2004 no. 40);
Gelet op:
artikel 29, eerste lid, van de Scheep- en luchtvaartbeveiligingsverordening (AB 2004 no. 40);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden mevrouw Jocelyn I. Dirksz, in haar hoedanigheid van ambtenaar
werkzaam bij de Inspectie Beveiliging Scheep- en Luchtvaart, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Scheep- en luchtvaartbeveiligingsverordening;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 5 november 2018
Y.V. Lacle-Dirksz

De Minister van Transport,
Communicatie en Primaire Sector
C.V.J. Romero
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LANDSBESLUIT
VAN 5 NOVEMBER 2018 No. 17
DE WND. GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector

Gelezen:
het schrijven van de Inspectie Beveiliging Scheep- en Luchtvaart van 15 mei 2017, met kenmerk IBSL-17/50, aan de minister van Transport;
Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Rufo J.V. Quandt, werkzaam bij de Inspectie Beveiliging
Scheep- en Luchtvaart, aan te wijzen als persoon die belast zal worden met het toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de Scheep- en luchtvaartbeveiligingsverordening
(AB 2004 no. 40);
Gelet op:
artikel 29, eerste lid, van de Scheep- en luchtvaartbeveiligingsverordening (AB 2004 no. 40);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Rufo J.V. Quandt, in zijn hoedanigheid van ambtenaar werkzaam bij de Inspectie Beveiliging Scheep- en Luchtvaart, aan te wijzen als persoon belast
met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Scheep- en luchtvaartbeveiligingsverordening;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 5 november 2018
Y.V. Lacle-Dirksz

De Minister van Transport,
Communicatie en Primaire Sector,
C.V.J. Romero
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LANDSBESLUIT
VAN 12 NOVEMBER 2018 No. 2
DE WND. GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

Overwegende:
dat ingevolge de Centrale Bankverordening er een Raad van Commissarissen is;
dat de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Aruba uit ten minste drie en ten
hoogste vijf leden dient te bestaan;
dat inmiddels een functie van commissaris van de Raad van Commissarissen van de Centrale
Bank van Aruba vacant is geworden;
dat het in het belang van een goed functioneren van de Raad van Commissarissen van de
Centrale Bank van Aruba noodzakelijk is om zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature te
voorzien;
dat de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Aruba, na overleg met de President en de directeuren van de Centrale Bank van Aruba in de vergadering van 28 augustus
2018, besloten heeft drie kandidaten voor de benoeming als commissaris voor de Raad van
Commissarissen van de Centrale Bank van Aruba voor te dragen, waaronder de heer Marcial
Robertico Croes;
dat besloten is de heer Marcial Robertico Croes vanwege zijn jarenlange ervaring en deskundigheid op financieel- en economisch gebied, als commissaris van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Arubain aanmerking te laten komen;
Gelet op:
artikel 23, eerste, derde en vierde lid, van de Centrale Bankverordening (AB 1991 GT. 32);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 november 2018, de heer Marcial Robertico Croes, te benoemen tot commissaris van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Aruba voor een periode
van vijf (5) jaren;
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II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 12 november 2018
Y.V. Lacle-Dirksz

De minister van Financiën
Economische zaken en Cultuur,
X.J. Ruiz-Maduro
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van
DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, INTEGRITEIT,
OVERHEIDSZORG, INNOVATIE EN ENERGIE
handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad

Overwegende:
-

dat er een achterstand is geconstateerd in de toekenning van Koninklijke onderscheidingen
c.q. bevorderingen aan gewezen leden van de Staten van Aruba en aan gewezen ministers
van Land Aruba;

-

dat het wenselijk is om deze achterstand te elimineren;

-

dat het hiertoe nodig is het laten maken van een inventarisatie van de in Aruba gewezen statenleden en gewezen ministers met de vermelding van de door hen eventueel ontvangen Koninklijke onderscheidingen;

-

dat het wenselijk is aan de hand van de hierboven genoemde inventarisatie en op basis van de
criteria genoemd in artikel 14, lid 1 sub a en d en leden 2, 3, 4 en 5 van KB 1995 no. 264 zoals gewijzigd, te komen tot een lijst van gewezen leden van de Staten van Aruba en gewezen
ministers van Land Aruba die in aanmerking kunnen komen voor een Koninklijke onderscheiding.

Gelezen:
Koninklijk Besluit van 10 mei 1995 no. 264 zoals gewijzigd, houdende nadere regels met betrekking tot de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau, artikel 14, lid 1 sub a
en d en leden 2, 3, 4 en 5.
HEEFT BESLOTEN
1.
2.

3.

De Decoratiecommissie Aruba, benoemd middels MB no. 956/18 van 29 juni 2018 te belasten met een bijzondere taak.
Deze taak zal bestaan uit het maken van de totale inventarisatie van de in sub 3 van de overweging genoemde situatie en van een lijst van gewezen leden van de Staten van Aruba en
gewezen ministers van Land Aruba die in aanmerking kunnen komen voor een Koninklijke
onderscheiding op basis van de in sub 4 van de overweging genoemde criteria.
Gerekend in te gaan op 29 november 2018, de volgende personen, in hun hoedanigheid van
lid van de Decoratiecommissie Aruba, te belasten met de hierboven genoemde taken.
mevrouw Cynthia Philomena Perez-Lopez, tevens voorzitter;
mevrouw Freda Romelia Croes-Rodriguez;
mevrouw Natasha Helena Anthony;
mevrouw Ingrid Estefania Nicolaas-Ras;
de heer Vivienno Lindy Frank.
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4.

Te bepalen dat deze ministeriële beschikking wordt afgekondigd in de Landscourant.
Oranjestad, 21 november 2018

De minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie,
E.C. Wever
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