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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 26 november 2018 behorende bij EJ nr. AUA201703419 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de echtscheiding uitgesproken tussen:
ISABEL SORIANO wonende in Aruba en
CRISTOBAL ZORILLA GARCIA, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in Aruba.
De advocaat,
mr. J.A.R. Bryson

ONDERCURATESTELLING
Bij beschikking van 22 januari 2019 behorende bij EJ nr. AUA201803025 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is Petra
Martijn, geboren op 31 januari 1933 in Bonaire onder curatele gesteld met benoeming
van haar broer Louis Raymundo Boezem als
curator.
De curator,
L.R. Boezem

ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 29 januari 2019 behorende bij EJ nr. AUA201802501 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is Benita
MADURO, geboren op 6 mei 1935 in Aruba
onder curatele gesteld met benoeming van
haar zoon Jan Willem Richard VAN DEN
HAM, geboren op 26 september 1968 in Nederland en wonende in Aruba, als curator.
De curator,
J.W.R. van den Ham

OPROEPING

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

Ramon Antonio SANCHEZ DEL
ROSARIO, zonder bekende woon- of
verblijfplaats,

om op 30 april 2019 om 9:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Julisca Jelitza Vrolijk,
ingediend verzoek m.b.t. wijziging ouderlijk
gezag over de minderjarige (AUA201804154
EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

LANDSCOURANT VAN ARUBA
15 februari 2019
Pagina 2
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
OPROEPING
OPROEPING

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

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

-

-

Shajen Garvenia TROMP, zonder bekende woon- of verblijfplaats,

om op 2 april 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. ontheffing uit het ouderlijk
gezag
over
de
minderjarige
(AUA201900085 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

Jorge
Enrique
CAMACHO
RODRIGUEZ, zonder bekende woon- of
verblijfplaats,

om op 16 april 2019 om 9:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Lina Maria Franco, ingediend verzoek m.b.t. wijziging ouderlijk
gezag over de minderjarige (AUA201900220
EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

OPROEPING

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

Adriana
Lisbeth
MALDONADO
SANCHEZ, zonder bekende woon- of
verblijfplaats,

om op 26 maart 2019 om 9:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Maria Jose Toledo
Gomez en Jesus Amador, ingediend verzoek
m.b.t. adoptie van de minderjarige
(AUA201900067 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

OPROEPING

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

Jasmina Sharlina WOUTERS, wonende
in Aruba,

om op 19 maart 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 (AUA201900350 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
LIQUIDATIE

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba maakt bekend dat:
dat de naamloze vennootschap LA
LINDA N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Caya G.F. (Betico) Croes, in
Aruba, op 30 januari 2019 ter griffie van
dit gerecht een verzoek tot surseance
van betaling heeft ingediend;
dat bij beschikking van 1 februari 2019
van de rechter bij dit gerecht de voorlopige surseance van betaling is verleend,
met benoeming van mr. G.W. Rep, advocaat, kantoorhoudende te J.E.
Irausquin Boulevard 22 (Suite 202) tot
bewindvoerder;
dat de dag waarop de bekende schuldeisers en ook de verzoeker op voornoemd
verzoekschrift zullen worden gehoord is
bepaald op woensdag, 21 augustus 2019
om 15.00 uur in het gerechtsgebouw;
dat bij dit verzoekschrift geen ontwerp
van akkoord is gevoegd.
De griffier,
E.E. de Weever
SURSEANCE VAN BETALING
Bij beschikking van 1 februari 2019 heeft het
Gerecht in eerste Aanleg voorlopig surseance
van betaling aan de naamloze vennootschap
LA LINDA N.V., gevestigd te Aruba, verleend.
Bewindvoerder is mr. G.W. Rep en mr. H.
Mol is tot rechtercommissaris benoemd.
De crediteuren worden verzocht om hun vorderingen in te dienen bij mr. G.W. Rep, J.E.
Irausquin Blvd. 22, suite 202, Oranjestad,
Aruba. Tel. nr. 588-1860, fax nr. 588-1870.
De curator,
G.W. Rep
REP LAW

KELCRO SERVICES N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 1 augustus 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,
Frank Croes
De La Sallestraat 82
LIQUIDATIE
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
ARUBA BANK
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 28 december 2004 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde stichting per dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de stichting geen activa
c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen
worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het stichtingenregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Jan Arie Stam
Koningin Astrid Boulevard 67
2202 BD Noordwijk
The Netherlands
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LIQUIDATIE
AEG AIR A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar van de bovengenoemde vennootschap, deelt hierbij mede dat de vereffening heeft plaatsgevonden conform het plan
van uitkering en dat de rekening en verantwoording ten kantore van het handelsregister
zo mede ten kantore van de vennootschap ter
inzage is nedergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
PINNACLE SERVICES N.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar heeft geconstateerd dat de
vennootschap geen baten heeft en dat hiermee
de liquidatie is beëindigd.
De vereffenaar,
Emily Ras-de Cuba
Montanja Plaza 245
Noord
Aruba
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 1 februari 2019 van de deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: ROBERTO
VERGAR DE LEON; zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
WEDEROM-OPGEROEPEN
om op maandag, 13 mei 2019 des voormiddags om 09:30 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51 in
Aruba, te verschijnen teneinde op het door

Altagracia Tejeda Encarnacion; 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 1 februari 2019 van de deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: OLGA LUCIA
HENAO; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 20 mei 2019 des voormiddags om 09:00 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51 in
Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Ramon Uriel GOMEZ ALZATE; 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 1 februari 2019 van de deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: Anaita JOHNSON; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 20 mei 2019 des voormiddags om 09:00 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51 op
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Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Bernard Raymond AKINS; 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 28 januari 2019, 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 Island Finance
Aruba N.V.; gevestigd en kantoorhoudende
in Aruba, aan: MIRIAM ESPERANZA
DELGADO SAYAGO; zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een rechterlijke vonnis van
d.d. 28 januari 2019 van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, met bevel om binnen
TWEE (2) dagen aan de inhoud te voldoen,
welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen.
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, Sint Eustatius en Saba en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 5
februari 2019, waarvan afschrift is gelaten
aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die
het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: ERNST DESTIN; zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 7 januari

2019, ten verzoeke van: Maguenise Robert;
wonende op Aruba, waarbij: de echtscheiding
tussen partijen op 5 december 2015 in Haiti
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, Bernard R. Roos, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, van 31 januari 2019 waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur
van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is ten
verzoeke van de Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba h.o.d.n. APFA, gevestigd
en kantoorhoudende in Aruba,
AANGEZEGD:
De heer RONNY RAFAEL REYES, geboren
op 5 juli 1962, zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders, dat op donderdag, 21 maart 2019 des voormiddags om
10:00 uur, in het openbaar zal worden verkocht het in opgemeld exploot vermeld onroerend goed, welk hierbij kortheidshalve
wordt verwezen;
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, Sint Eustatius en Saba en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 11
februari 2019, waarvan afschrift is gelaten
aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die

JAARGANG 2019 EDITIE NO. 4

LANDSCOURANT VAN ARUBA
15 februari 2019
Pagina 6
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: ANA MARIA AGUDELO AGUDELO;
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 7 januari
2019, ten verzoeke van: Robert Gregorio
Danje; wonende in Aruba, waarbij: de echtscheiding tussen partijen op 17 december
2009 in Colombia met elkander gehuwd is
uitgesproken;
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Bernard R. Roos, deurwaarder 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 8
februari 2019, waarvan afschrift is gelaten
aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die
het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: DAVID DE LA CRUZ RODRIGUEZ;
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 7 januari
2019, ten verzoeke van: Lisette Eveline Gomez; wonende in Aruba, waarbij: de echtscheiding tussen partijen op 8 december 2008
in de Dominicaanse Republiek 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 de deurwaarder, Josefin P.
Locadia, van 31 januari 2019, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan
voor GEZIEN heeft getekend, is Angel
GUERRERO, zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN
om op maandag, 13 mei 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 Joan Ermina Irene GEERMAN, 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 de deurwaarder, Josefin P.
Locadia, van 31 januari 2019, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van het
DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan
voor GEZIEN heeft getekend, is Manuel
Adriano GIL RIVERA, zonder bekende
woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN
om op maandag, 13 mei 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 Delia Maria
Auxiliadora NAVAS FERRER, ingediend
verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de deurwaarder, Josefin P.
Locadia, van 31 januari 2019, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan
voor GEZIEN heeft getekend, is Amanda
Elena CALDERON GONZALEZ zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN
om op maandag, 13 mei 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 Raymond
Marcelino Fortunato PRESCOTT, 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, 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 29 januari 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
voor GEZIEN heeft getekend, is CARIN
LISETTE MINOUSHKA CROES, wonende
aan de Citroenstraat nr. 15 in Aruba of elders,
WEDEROM OPGEROEPEN
om op maandag, 6 mei 2019 des voormiddags
om 09.30 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 JOSE MANUEL VIEIRA
ALVES, ingediend verzoek (EJ-201803067)

te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 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 29 januari 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
voor
GEZIEN
heeft
getekend,
is
LEONARDO VICENTE THIELMAN, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders,
OPGEROEPEN
om op maandag, 20 mei 2019 des voormiddags om 09.00 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 door ANGELLI MIROSLAVA
MADURO,
ingediend
verzoek
(AUA201900168 EJ) te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 28 januari 2019, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur 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: CEDRIC H. WERLEMAN en/of
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GRACE M.C. MADURO, laatst bekend
adres Caya Ritmo nr. 41 in Aruba, thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 28 januari 2019, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur 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: STEFAN F. BECKER en/of
DELILAH
M.
BECKER-ELISABETH,
laatst bekend adres Pikaron nr. 8-K in Aruba,
thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 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 8 februari 2019,

waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
voor GEZIEN heeft getekend, is GABOR
KOVACS SCHUMAN, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
WEDEROM OPGEROEPEN
om op woensdag, 17 april 2019 des voormiddags om 08.30 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 RUDOLF HELDER, ingediend verzoek (A.R. no. AUA20182415) te
worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 8 februari 2019, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur 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: ANASTASIOS C. SIDERIS en/of
FELICETTA CASCARANO INDORATO,
laatst bekend adres Calle 139 # 114-10 Prebo
II, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela,
thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
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 de ondergetekende, deurwaarder, van 8 februari 2019, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur 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: ZANTE A. D’ANDREA SPISSO
en/of
LISETTE
L.
TORREALBA
CALDERON, laatst bekend adres Noord nr.
100-Z Aprt # 1 in Aruba, thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende deurwaarder van 29 januari 2019, is CRISTOBAL
ZORRILLA GARCIA, zonder bekende
woon- en of verblijfplaats,
BETEKEND:
een grosse van de beschikking van 26 november 2018, waarbij ten verzoeke van:
ISABEL SORIANO, wonende in Aruba, de
echtscheiding is uitgesproken, tussen partijen
op 9 maart 2015 in de Dominicaanse Republiek met elkander gehuwd.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
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AANKONDIGING TARIEFSVERLAGING VOOR UITGEKEERDE DIVIDENDEN

DE MINISTER VAN FINANCIEN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR heeft het volgende besloten:
Inleiding
Overwegende dat veel lichamen beschikken over winstreserves die niet aan de aandeelhouder
worden uitgekeerd vanwege de belastingdruk die hierop rust, met als gevolg enerzijds dat er geen
belasting wordt ontvangen over een in omvang steeds toenemend potentieel aan belastbare winstreserves en anderzijds dat de aandeelhouder niet kan beschikken over liquiditeiten die onder andere kunnen worden gebruikt voor het ontplooien van nieuwe activiteiten, hetgeen een extra impuls
zou kunnen geven aan de economie, acht ik het wenselijk om de liquiditeitspositie van de aandeelhouder te laten toenemen onder gelijktijdige verhoging van de inkomsten uit dividendbelasting
voor het belastingjaar 2019.
Ik keur, begunstigend en vooruitlopend op de codificering hiervan in de wetgeving, goed dat het
tarief, opgenomen in artikel 24, vijfde lid, van de Landsverordening Inkomstenbelasting (AB
1991, GT 51), wordt verlaagd naar 10% voor dividenden die gedurende het jaar 2019 worden uitgekeerd en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die hieronder zijn opgenomen.
Voorwaarden
1. Voor de toepassing van dit beleid wordt onder dividend verstaan: een winstuitdeling die afkomstig is van een in Aruba gevestigd lichaam met een in aandelen verdeeld kapitaal, voor zover deze
ten laste komt van een in de vennootschap aanwezige winstreserve die is opgebouwd in de boekjaren, eindigend uiterlijk op 31 december 2018 en die gedurende het kalenderjaar 2019 aan de aandeelhouder wordt uitgekeerd.
Uit de omschrijving van het begrip dividend volgt, dat er een drietal criteria zijn waaraan de uitkering van het dividend moet voldoen om in aanmerking te komen voor het verlaagde inkomstenbelastingtarief.
In de eerste plaats dienen de dividenden afkomstig te zijn van een in Aruba gevestigd lichaam met
een in aandelen verdeeld kapitaal. Hiermee wordt aangesloten bij het begrip ‘lichaam’ dat in de
Landsverordening dividendbelasting (AB 2002 no. 123) wordt gebruikt. In de meeste gevallen zal
het gaan om een naamloze vennootschap of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Echter, ook andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal zijn denkbaar, bijv. een
commanditaire vennootschap op aandelen. Beoogd is om het beleid, wat betreft het karakter van
de uitdelende vennootschap, zo ruim mogelijk te laten zijn. In het buitenland gevestigde juridische
entiteiten met een in aandelen verdeeld kapitaal vallen niet onder de reikwijdte van de toepassing
van het beleid, omdat dit beperkt is tot de in Aruba gevestigde lichamen, aangezien dit de lichamen zijn die onderworpen zijn aan de heffing van dividendbelasting bij de uitkering van dividenden.
Ten tweede dienen de dividenden afkomstig te zijn uit in de vennootschap aanwezige winstreserves die zijn opgebouwd in de jaren voorafgaand aan het boekjaar 2019. Deze winstreserves worden gevormd door de winsten uit voorgaande boekjaren die door de aandeelhouders niet zijn uitgekeerd, maar gereserveerd. Stille reserves en reserves in verband met herwaardering maken geen
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onderdeel uit van deze winstreserves.
Ten aanzien van vennootschappen die een gebroken boekjaar hanteren, dient onder “boekjaren
vóór 2019" te worden verstaan, alle boekjaren die voorafgaan aan het boekjaar 2019, met dien verstande dat het laatste boekjaar waarop de winstuitdelingen betrekking hebben, eindigt in het kalenderjaar 2018.
Als derde criterium voor het verlaagde tarief in de inkomstenbelasting geldt dat de dividenden in
het kalenderjaar 2019 dienen te worden uitgekeerd. Dit betekent dat bijvoorbeeld in het geval er
een uitkering van verkapt dividend wordt geconstateerd in de periode voor het kalenderjaar 2019,
die eveneens door de aandeelhouder in een jaar voorafgaand aan het kalenderjaar 2019 is genoten,
deze uitdeling niet in aanmerking komt voor het verlaagde tarief.
2. Onder dividend wordt mede begrepen, de door een vennootschap kwijtgescholden vorderingen
op haar aandeelhouders.
Voor de toepassing van de uitbreiding van het begrip dividend met “op de aandeelhouder kwijtgescholden vorderingen”, moet onder vorderingen op aandeelhouders worden verstaan vorderingen
van de vennootschap op haar aandeelhouders uit hoofde van een rekening-courant verhouding.
Kwijtschelding van dergelijke vorderingen kwalificeren fiscaal als dividend waardoor toepassing
van het verlaagde tarief mogelijk wordt.
3. Tot dividend behoort niet een uitkering die wordt gedaan ter anticipatie op nog te behalen winst.
Onder dividend wordt niet begrepen een uitdeling die wordt gedaan in het vooruitzicht van nog te
behalen winst (winstanticipatie). Aangezien ook goodwill als een anticipatie op een (mogelijk)
toekomstige winstrealisatie kan worden aangemerkt, wordt ook een uitdeling ten laste van de
goodwill niet als dividend aangemerkt. Hiermee wordt met name voorkomen dat een vennootschap
die niet over winstreserves beschikt, besluit om een lening aan te gaan bij een externe financier
met het doel om dividenduitkering mogelijk te maken in het kalenderjaar 2019. In dat geval besluit
de vennootschap in feite om een dividenduitkering te doen bij wijze van anticipatie op nog te behalen winst. Uit de definitie onder 1 van het begrip dividend kan worden afgeleid dat dit uitdrukkelijk niet de bedoeling is. Aldaar is immers opgenomen dat de uitkering van dividend betrekking
dient te hebben op winstreserves die opgebouwd zijn in de boekjaren, eindigend op 31 december
2018. In afwijking van hetgeen fiscaal acceptabel is, wens ik aan het beleid tot verlaging van het
inkomstenbelastingtarief bij de uitkering van dividenden voor het belastingjaar 2019, het volgende
uitgangspunt ten grondslag te leggen: geen dividenduitkering dan na voorafgaande winstconstatering. Hiermee wordt beoogd om negatieve consequenties met betrekking tot de opbrengsten uit de
winstbelasting voor toekomstige jaren te vermijden.
4. In afwijking van artikel 5 van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) is rente, betaald door een vennootschap op een geldlening die is aangegaan met het oogmerk om een dividenduitkering als bedoeld in dit beleid mogelijk te maken, niet van de winst van die vennootschap aftrekbaar.
5. Indien blijkt dat inkomensbestanddelen ten onrechte onder de werking van dit beleid zijn gebracht, wordt de desbetreffende dividenduitkering door de Inspecteur der Belastingen in het belastbaar inkomen over het belastingjaar 2019 van de desbetreffende belastingplichtige begrepen en
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belast naar het voor die belastingplichtige geldende tarief op de voet van artikel 24, eerste lid, van
de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51).
Inwerkingtreding
Dit beleid is van toepassing met ingang van de dag van bekendmaking in de Landscourant en
werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Oranjestad, 12 februari 2019

De minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,

mw. mr. X.J. Ruiz-Maduro
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PUBLIC REQUEST FOR PROPOSAL SUMMARY NOTICE
The Government of Aruba intends to solicit proposals from the waste management industry for the
implementation of a new sustainable “Sanitary Landfill and Hazardous Waste 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 March 1st, 2019. Registration to participate will close on March 22nd, 2019 at
11:59 PM (UTC-4). Registrations to participate that are not received by the Contracting Authority
within the above-mentioned period will not be accepted by the Contracting Authority for participation.
The link to the registration page will be announced on the website of the Government of Aruba
(http://www.gobierno.aw/). To complete the registration, the interested parties will need to upload
on the registration page (i) their passport copy, (ii) certificate of incumbency, (iii)certificate of
good standing or chamber of commerce registration (in the Country of origin), and (iv) shareholders registration or proof of stock exchange. After completing the registration form successfully, the
Request for Proposal (RFP) documents will be sent to the registered Proposer’s email.
The Proposal Submission Deadline will be June 3rd, 2019, 1:59 PM (UTC -4). Proposal Submission Address: Johnson Notary Services, Italiëstraat 50 unit 10 & 10-A, Orange Plaza, Aruba, attn.
Project “Sanitary Landfill and Hazardous Waste Facility”. The Proposals will then be opened on
the same day by a civil-law notary starting at 2:00 PM (UTC -4).
The email address for all dialogue and clarifications from and to Proposers with respect to the RFP
process will be SLHM.tender@gobierno.aw, email subject: “company name”-“dialogue topic”.
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PUBLIC REQUEST FOR PROPOSAL NOTICE
The Government of Aruba intends to solicit proposals from the waste management industry for the
implementation of a new sustainable “Sanitary Landfill and Hazardous Waste 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 of the Contracting Authority:
The email address for all dialogue and clarifications from and to Proposers with respect to the RFP
process will be SLHM.tender@gobierno.aw, email subject: “company name”-“dialogue topic”.
Proposal Submission Address is:
Johnson Notary Services, Italiëstraat 50 unit 10 & 10-A, Orange Plaza, Aruba, attn. Project “Sanitary Landfill and Hazardous Waste Facility”.
Brief description of the project
In view of the protection of public health, 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 make the transition from the current solid waste management approach to a
more sustainable waste management approach. The Government of Aruba is therefore seeking private sector participation to the design/engineering, procurement and construction of a new “Sanitary Landfill and Hazardous Waste Facility” in Aruba on a turnkey basis. This includes, but is not
limited, to the following facilities:

A sanitary landfill compartment/cell;

A hazardous waste sub-compartment/cell;

General facilities (e.g. fencing, gate, weigh bridge, office building etc.)
Scope of the contract:
The Proposer shall realize the envisioned facilities on a “Design/Engineering, Procurement and
Construction (EPC)” basis. The Contractor shall be responsible for all the activities from design/engineering, procurement, construction and handover of the Works to the owner after a defined maintenance period. The Works shall be based on environmental and health standards, and
technical requirements as set forth in the RFP documents. After acceptance of the facilities by the
owner, Aruba’s waste management authority (‘Serlimar SG’) shall operate the facilities. Ownership of these facilities shall remain with the Contracting Authority.
The main objective of this project is to improve the management of solid waste in Aruba through
the implementation of this project which shall meet the stipulated working conditions and the
norms and guidelines as per Aruba environmental and health standards which are based on EU
regulations.
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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 March 1st, 2019. The link to the registration
page will be announced on the website of the Government of Aruba (http://www.gobierno.aw/).
To complete the registration, the interested parties will need to upload on the registration page (i)
their passport copy,(ii) certificate of incumbency, (iii)certificate of good standing or chamber of
commerce registration (in the Country of origin), and (iv) shareholders registration or proof of
stock exchange.
After completing the registration form successfully, the Request for Proposal (RFP) documents
will be sent to the registered Proposer’s email. Registration to participate will close on March
22nd, 2019 at 11:59 PM (UTC-4). Registrations to participate that are not received by the Contracting Authority within the above-mentioned period will not be accepted by the Contracting Authority for participation.
Time schedule
A site visit and conference will be organized in Aruba by the Contracting Authority for all Proposers on April 5th, 2019. The Contracting Authority will hold this meeting to visit the area where the
new facilities are to be constructed and to give clarification of the instructions to Proposers. Proposers may submit requests for clarification by e-mail until April 19th, 2019. The Contracting Authority will supply clarifications for timely submitted requests no later than May 3rd, 2019.
The Proposal Submission Deadline will be June 3rd, 2019, 1:59 PM (UTC -4). Proposal Submission Address: Johnson Notary Services, Italiëstraat 50 unit 10 & 10-A, Orange Plaza, Aruba, attn.
Project “Sanitary Landfill and Hazardous Waste Facility”. The Proposals will then be opened on
the same day by a civil-law notary starting at 2:00 PM (UTC -4). 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 August 1st, 2019. Subject
to negotiations with the successful Proposer, the Government of Aruba will seek to award the contract to the successful Proposer no later than October 1st, 2019.
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 Proposers by means of the registered email
address.
Evaluation process
The Contracting Authority envisions that the successful Proposer will be able to demonstrate expertise and capability by having successfully implemented a minimum of three (3) similar projects
over the last ten (10) years. Therefore, the evaluation process will consist of a qualification stage,
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 evaluation criteria as specified in the RFP document.
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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 1989 (AB1989 no. 72)) 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
the integral waste management system.
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 30 november 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

236.520
1.424.189
15.571
504
1.062
9.294

Bankbiljetten in omloop
271.531
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
28.950
- Banken
1.159.216
- Overige
1.127
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
60
Gelden in consignatie
1.813
Diverse rekeningen
6.813
Herwaardering goud en deviezen
115.212
Algemene reserve en onverdeelde winst 92.418
Kapitaal
10.000

__________
1.687.140
=========

Beleningsrente: 1%

__________
1.687.140
=========

J.R. SEMELEER
PRESIDENT
CENTRALE BANK VAN ARUBA

1) Goud wordt per kwartaal gewaardeerd tegen de geldende marktwaarde. De herwaardering vindt plaats in maart,
juni, september en december van elk jaar.
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LANDSBESLUIT
VAN 18 JANUARI 2019 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Gelezen:
het schrijven van de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van 24 oktober
2018, met kenmerk MinFEC/1168/18, aan de Minister van Justitie;
Overwegende:
dat ingevolge het Landsbesluit toevoeging in strafzaken er een Commissie toevoeging in
strafzaken bestaat;
dat de leden van de Commissie toevoeging in strafzaken bij landsbesluit worden benoemd
voor een periode van twee jaren;
dat de Commissie toevoeging in strafzaken onder meer dient te bestaan uit een door de minister van Financiën voorgedragen ambtenaar, werkzaam bij het ministerie van Financiën;
dat de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, mevrouw mr. drs. M.A. Werleman heeft voorgedragen voor de vervulling van de functie van lid van de Commissie toevoeging in strafzaken;
dat de continuïteit van de Commissie toevoeging in strafzaken gewaarborgd dient te worden;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om mevrouw mr. dr. M.A. Werleman te benoemen als lid van de Commissie toevoeging in strafzaken;
Gelet op:
artikel 3, eerste lid, van het Landsbesluit toevoeging in strafzaken (AB 1997 no. 50);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden mevrouw mr. drs. M.A. Werleman te benoemen als lid van de Commissie toevoeging in strafzaken voor een periode van twee (2) jaren;
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II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 18 januari 2019
J.A. Boekhoudt

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van
de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie
Overwegende:
dat op 1 juni 2006 het Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero
(DIMAS) is ingesteld;
dat de DIMAS is belast met het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid van de Arubaanse
overheid;
dat ten behoeve van de goede voortgang van de werkzaamheden in het algemeen, bij ministeriële beschikking d.d. 18 juli 2011, no. I/M 17-2011, het wenselijk is geacht mandaat te verlenen, voor bepaalde bevoegdheden die ingevolge de Landsverordening toelating, uitzetting
en verwijdering (AB 1993 no. GT 33) aan de minister, belast met vreemdelingenzaken, toebehoren;
dat het thans wenselijk is de gemandateerde bevoegdheden uit te breiden in verband met bepaalde bevoegdheden die ingevolge de uitvoering van diverse verdragsverplichtingen aan het
oordeel van de Minister, belast met vreemdelingenzaken, zijn opgedragen
dat deze mandatering van bevoegdheden het volgende beoogd te bewerkstelligen:
- een snellere dienstverlening door het verkorten van procedures;
- het verbeteren van de slagvaardigheid van de ambtelijke organisatie;
- een duidelijke vastlegging van verantwoordelijkheden;
Gelet op:
de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72);
de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993, no. GT 33);
het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing;
het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens;
het Protocol (1967) behorende bij het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen;
de Rijkswet op het Nederlanderschap;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De ministeriële beschikking d.d. 18 juli 2011, no. I/M 17-2011 in te trekken.
Artikel 2
Voor de toepassing van deze regeling wordt onder mandaat verstaan afdoenings- en ondertekeningsmandaat, tenzij in de bijlagen bij dit besluit anders is vermeld.
Artikel 3
1. Van de gemandateerde bevoegdheden mag slechts gebruik worden gemaakt overeenkomstig vastgesteld beleid.
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Artikel 4
Aan de directeur van de DIMAS wordt mandaat verleend om namens ondergetekende de navolgende zaken af te doen;
a. verzoeken ter verkrijging van een verklaring van constatering dan wel ontkenning dat de
Landsverordening toelating, uitzetting, en verwijdering van toepassing is op de verzoeker;
b. verzoeken ter verkrijging van een verklaring van constatering dan wel ontkenning dat de
verzoeker van rechtswege toegelaten is tot Aruba;
c. verzoeken ter verkrijging van een vergunning tot (tijdelijk) verblijf;
d. verzoeken ter intrekking van een vergunning tot (tijdelijk) verblijf;
e. verzoeken ter verkrijging van een verklaring tot terugbetaling van een waarborgsom of
leges;
f. verzoeken ter verkrijging van een bewijs omtrent toelating (BOT) in het kader van de naturalisatie en optie procedure van de verzoeker;
g. verzoeken ter verkrijging van een bewijs van terugkeer;
h. om beslissingen te nemen ter zake van de ontvankelijkheid, toekenning of afwijzing van
verzoeken tot heroverweging van een beschikking van de DIMAS genomen in het kader
van gemandateerde bevoegdheden, althans naar aanleiding van rechterlijke uitspraken in
gemeld verband;
i. om beslissingen te nemen ter zake van de ontvankelijkheid, toekenning of afwijzing van
verzoeken om toekenning van een bijzondere status of bescherming, bedoeld in voor
Aruba geldende verdragen c.q. besluiten van een volkenrechtelijke organisatie.
Artikel 5
De bevoegdheid verleend onder artikel 4 aan de directeur van de DIMAS, kan na overleg met
en toestemming van de minister aan één van de andere leidinggevende ambtenaren bij de
DIMAS gesubmandateerd worden.
Artikel 6
De ondertekening door een gemandateerde van alle uit hoofde van het mandaat uitgaande
stukken, is als volgt: “namens de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, ... (naam en
functie van de
gemandateerde)”.
De ondertekening, door een subgemandateerde is als volgt: “namens de Minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie namens deze de directeur DIMAS, namens deze ... (naam gesubmandateerde)
(functie van de gesubmandateerde)”.
Artikel 7
De administratieve procedures dienen door alle gemandateerden te worden nageleefd. Het
verzenden van stukken uit hoofde van deze ministeriële beschikking, zonder dat deze door
het secretariaat van de dienst zijn geregistreerd, is niet toegestaan. Bij de uitoefening van de
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gemandateerde bevoegdheden dient te worden gehandeld overeenkomstig de nader vast te leggen afspraken inzake de administratieve organisatie en het uitbrengen van een periodieke rapportage.

Oranjestad, 31 januari 2019
De minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie,
A.C.G. Bikker
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