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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 10 december 2018 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
echtscheiding uitgesproken tussen:
ALFRED ALEXANDER WILLEMS en
MARIA EUGENIA BECERRA LLAMOSA,
beiden wonende in Aruba.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 21 januari 2019 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de
echtscheiding uitgesproken tussen:
PATRICIA YOLANDA DE KORT en
OSVALDO HUMBERTO CORREA, beiden
wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. D.G. Kock

EDITIE NO. 5

Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

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

OPROEPING

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

Marie
Anite
JOB
en
Lourdie
PREVILIEN, wonende in Haïti,

om op 21 mei 2019 om 8:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Jean Clermond Rhinvil,
ingediend verzoek m.b.t. erkenning buitenlandse vonnis over de minderjarigen
(AUA201900188 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
LIQUIDATIE

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

Renald Romulo CROES, zonder bekende
woon- of verblijfplaats,

om op 21 mei 2019 om 8:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Selkys Idylienne Winterdaal, ingediend verzoek m.b.t. vaststelling
van overlijden (AUA201900362 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
AANKONDIGING
MORATORIUM LEVENSMIDDELEN IN ARUBA
De minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur kondigt aan, per 23 mei 2019,
de verlenging van de periode van het algemeen moratorium voor het vestigen van levensmiddelenzaken in het kader van de “Vestigingsverordening Bedrijven”, voor de duur
van 2 jaar.
De minister van Financiën, Economische
Zaken en Cultuur,
X.J. Ruiz-Maduro
LIQUIDATIE
DE SCHRIJFCOACH VAN ANDEL V.B.A.
(in liquidatie)
Middels een aandeelhoudersbesluit van 3 januari 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 1
maart 2019.
Byande M.I. van Andel, gevestigd te San
Barbola 249, is benoemd tot de vereffenaar.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Byande M.I. van Andel
San Barbola 249
Aruba

LA COMODIDAD N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 21 december 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 31 januari 2019.
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,
Gyseth R. M. Arends
Tanki Leendert # 133
LIQUIDATIE
DIATIZ CORPORATION N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 19 februari 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 19 februari 2019.
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,
María Paz Ortiz
Van Leeuwenhoekstraat 3
LIQUIDATIE
SORSAKA A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat deponering
van de rekening en verantwoording heeft
plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba betreffende bovengenoemde vennootschap.
De vereffenaar,
SGG Management (Aruba) N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
ARUBA TRUSTKANTOOR N.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam "Aruba Trustkantoor N.V." is op
9 februari 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
BANCO NACIONAL DE
HIPOTECAS N.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam "Banco Nacional de Hipotecas
N.V." is op 9 februari 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
DINERS CLUB ARUBA N.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam "Diners Club Aruba N.V." is op 9
februari 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba

Alcaro Stick GONZALEZ MUÑOZ, wonende in Aruba, aan: Laura Maria BEDOYA
GOMEZ; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een rechterlijke vonnis van
d.d. 6 november 2018 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,
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 15 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: HILTON
AISEMBERG; zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 10 juni 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
Rosa Rosita Kwarts; 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 20 februari 2019, waarvan een af
schrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
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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 20 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: sub 2 CHARLINE
CHARLES; zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 17 juni 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
Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Marie Celie Jean Baptiste; ingediend beroepschrift 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 20 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: sub 1
AUGUSTIN JEAN-BAPTISTE; zonder bekende woon en/of verblijfplaats op Aruba of
elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 17 juni 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
Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Marie Celie Jean Baptiste; ingediend beroepschrift 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 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: OMAR BARRIOS ROMERO en/of
DANIEL BARRIOS ROMEROATO, laatst
bekend adres Sct Juana de Avila Calle 61 C.
Res Pozo Viejo Maracaibo 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
AANBIEDING
STATUTENWIJZIGINGEN
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende Aruba vrijgestelde vennootschap, bij akte ten overstaan van
hem verleden, zijn gewijzigd:
OYSTER POND VISTA A.V.V. gewijzigd
bij akte van 21 december 2018, verklaring
van geen bezwaar van 13 december 2018, nr.
10556/A.V.V.
De notaris,
mr. T.R. Johnson
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AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba
Oprichtingen
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende naamloze vennootschappen, bij
akte ten overstaan van hem verleden, zijn opgericht:
MMO REFINERY & CONTRACTOR
SERVICES N.V. gevestigd in Aruba, bij akte
van 12 januari 2018; verklaring van geen bezwaar van 15 december 2017, nr. 13614/N.V.
NEW ANACONDA BAR RESTAURANT &
NIGHTCLUB N.V. gevestigd in Aruba, bij
akte van 30 januari 2018; verklaring van geen
bezwaar van 08 mei 2017, nr. 13477/N.V.
MUSCLE & FITNESS GYM N.V. gevestigd
in Aruba, bij akte van 15 februari 2018; verklaring van geen bezwaar van 08 februari
2018, nr. 13643/N.V.

FIGUEROA CARPENTER & FURNITURE
SHOP N.V. gevestigd in Aruba, bij akte van
29 maart 2018; verklaring van geen bezwaar
van 20 maart 2018, nr. 13660/N.V.
De notaris,
mr. R.E. Yarzagaray
Statutenwijzigingen
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende naamloze vennootschappen, bij akte ten overstaan van hem
verleden, zijn gewijzigd:
B.M. INTERNATIONAL WHOLESALE &
RETAIL N.V. gewijzigd bij akte van 12 januari 2018; verklaring van geen bezwaar van
08 januari 2018, nr. 13627/N.V.
FATUM GENERAL INSURANCE ARUBA
N.V. gewijzigd bij akte van 30 januari 2018;
verklaring van geen bezwaar van 17 januari
2018, nr. 13630/N.V.
FATUM LIFE ARUBA N.V. gewijzigd bij
akte van 30 januari 2018; verklaring van geen
bezwaar van 17 januari 2018, nr. 13631/N.V.

DIATIZ CORPORATION N.V. gevestigd in
Aruba, bij akte van 20 februari 2018; verklaring van geen bezwaar van 08 februari 2018,
nr. 13644/N.V.
THE GOOD VIBE COMPANY N.V. gevestigd in Aruba, bij akte van 22 maart 2018;
verklaring van geen bezwaar van 16 maart
2018, nr. 13659/N.V.

De notaris,
mr. R.E. Yarzagaray
AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)
Oprichtingen

TRC TRUE CARIBBEAN TRADING &
FISHERIES N.V. gevestigd in Aruba, bij akte
van 23 maart 2018; verklaring van geen bezwaar van 13 maart 2018, nr. 13655/N.V.

De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid bij akte ten overstaan van
hem verleden zijn, zijn opgericht:
ELJEJAY COMPANY VBA gevestigd bij
akte van 12 januari 2018.
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SYELOLS CONSTRUCTION VBA gevestigd bij akte van 19 januari 2018.
AGGREKO ARUBA VBA gevestigd bij akte
van 30 januari 2018.
NOSCOS DEVELOPMENT VBA gevestigd
bij akte van 02 februari 2018.
DN DE NOOIJ CONSULTANCY VBA gevestigd bij akte van 06 februari 2018.
ONE HAPPY BOWL HORECA VBA gevestigd bij akte van 09 februari 2018.
XSCOTTIC LEASING VBA gevestigd bij
akte van 13 februari 2018.
FENELON LAUNDRY VBA gevestigd bij
akte van 15 februari 2018.
AWC THE ARUBAN WAY COMPANY
VBA gevestigd bij akte van 16 februari 2018.
BOTTLES AND BITES F&B VBA gevestigd bij akte van 16 februari 2018.
Q CAR HOLDING VBA gevestigd bij akte
van 23 februari 2018.
JYCG ENTERPRISE VBA gevestigd bij akte
van 02 maart 2018

U N I (UNIFYING NEW IDEAS) ADVISORY VBA gevestigd bij akte van 20 maart
2018
WIND HILL PROPERTIES VBA gevestigd
bij akte van 20 maart 2018
BINNS TOURS & TRANFERS VBA gevestigd bij akte van 23 maart 2018
BONUM CONSILIUM CONSULTANCY
VBA gevestigd bij akte van 26 maart 2018
DA HUTS REFRESHMENT VBA gevestigd
bij akte van 26 maart 2018
OIROBA SERVICES CORPORATION
VBA gevestigd bij akte van 29 maart 2018
SERFIX INSTALLATION TECHNIQUES
VBA gevestigd bij akte van 29 maart 2018
SECOND SON F&B COMPANY VBA gevestigd bij akte van 29 maart 2018
De notaris,
mr. R.E. Yarzagaray
AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)
Oprichtingen

SHOCO LOCO DESIGN VBA gevestigd bij
akte van 05 maart 2018
CALIDUS LEGAL SERVICES VBA gevestigd bij akte van 07 maart 2018
VITALMEDSPLY VBA gevestigd bij akte
van 07 maart 2018
ASHLY BISTRO VBA gevestigd bij akte
van 16 maart 2018

De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid, bij akte ten overstaan van
haar verleden, zijn opgericht:
FEEL AT HOME REALTY V.B.A., gevestigd in Aruba, bij akte van 14 februari 2019;
verklaring van geen bezwaar van 6 februari
2019, nr. 2356/V.B.A.

IBH HORECA & BEACH RENTALS VBA
gevestigd bij akte van 16 maart 2018
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KOQUETAS CORPORATION V.B.A., gevestigd in Aruba, bij akte van 6 februari
2019; verklaring van geen bezwaar van 30
januari 2019, nr. 2351/V.B.A.
GAIA HOLDING V.B.A., gevestigd in Aruba, bij akte van 22 februari 2019; verklaring
van geen bezwaar van 19 februari 2019, nr.
2366/V.B.A.
DOK EXPLOITATIE V.B.A., gevestigd in
Aruba, bij akte van 22 februari 2019; verklaring van geen bezwaar van 19 februari 2019,
nr. 2368/V.B.A.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
OPENBARE AANBESTEDING
De regering van Aruba is van plan belangstellenden (‘Proposers’) uit te nodigen om voorstellen van de afvalbeheerindustrie in te dienen voor de implementatie van "Remediation
of Landfill Parkietenbos" door middel van
een “Request for Proposal” (RFP) aanbestedingsproces.
De aanbestedende instantie (‘Contracting
Authority’) is:
De publieke rechtspersoon Aruba, juridisch
vertegenwoordigd voor deze doeleinden door
de minister van Ruimtelijk Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu.
Contactgegevens van Contracting Authority:
Het e-mailadres voor alle dialogen en verduidelijkingen van en aan Proposers met betrekking
tot
de
RFP-proces
is
PLR.tender@gobierno.aw, onderwerp e-mail:
"bedrijfsnaam" - "dialoog onderwerp".
Aanmeldingsvoorsteladres is:
Johnson Notary Services, Italiëstraat 50, eenheid 10 & 10-A, Orange Plaza, Aruba, tav.
“Sanitary Landfill and Hazardous Waste Facilities".

Korte beschrijving van het project:
Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, de instandhouding van het milieu
en om aan de ontwikkelende internationale
normen en beste praktijken te voldoen, heeft
de regering van Aruba heeft het doel gesteld
om de overgang te maken van het huidige afvalbeheer naar een meer duurzame benadering van afvalbeheer. De overheid van Aruba
streeft daarom naar participatie van de private
sector in een RFP-procedure de bestaande
stortplaats ‘Parkietenbos’ op Aruba te saneren
door middel van stortplaatsafdekking methodes en een voorstel indienen voor een nieuw
gebruik van het land. De ‘Proposer’ ontwerpt,
bouwt, financiert, en realiseert de afdekking
van het stortplaats Parkietenbos en stelt een
herbestemmingsproject voor in overeenstemming met de gespecificeerde saneringsmaatregelen voor de stortplaats Parkietenbos,
die gebaseerd zijn op gezondheids- en milieunormen en vereisten zoals uiteengezet in de
RFP-documenten. Het voorstel voor een integrale oplossing voor sanering en herbestemming is gebaseerd op een “Design- BuildOwn- Operate- Transfer” (DBOOT) basis.
Daarnaast nodigt de regering van Aruba de
Proposers om voorstellen in te dienen die bestaat uit een lumpsum prijs (een aanneemprijs) voor de sanering van het stortplaats op
een EPC- basis. De indiener kan voorstellen
op DBOOT- en EPC- basis, alleen DBOOT
basis of alleen EPC basis.
Omvang van het contract:
Het hoofddoel van het project is om het bestaande storplaats Parkietenbos te saneren en
te herbestemmen. Saneringsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het hervormen en afstoppen van de stortplaats, het introduceren van percolaat mitigatiemaatregelen, gas beheersmaatregelen, en aanleg van
stortplaatsafdekking, zodanig om overlast te
elimineren en gezondheid- en milieurisico’s
te minimaliseren. De herstelmaartregelen
voor stortplaat Parkietenbos moeten geba-
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seerd zijn op milieu- en gezondheidsnormen
en technische vereisten zoals uiteengezet in
de RFP-documenten.
Het herbestemming deel van het voorstel
voor de stortplaats Parkietenbos moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de
RFP-documenten, milieu- en gezondheidsnormen, evenals bijdragen aan een positief
sociaaleconomisch effect. Het herbestemmingsproject komt in aanmerking voor een
overeenkomst van 20 jaar die begint aan het
einde van de bouwperiode. De ontwikkelaar
zal de activa onder bepaalde voorwaarden
overdragen aan de overheid van Aruba bij het
verstrijken van de contract termijn.
Registratie om deel te nemen:
Het RFP-proces, achtergrondinformatie, vereisten en instructies voor indieners van voorstellen zullen zijn beschreven in de RFPdocumenten. Geïnteresseerde partijen dienen
zich te registreren om hieraan deel te nemen.
Inschrijving voor deelname is open van 15
februari 2019 tot en met 15 maart 2019. De
link naar de registratiepagina is aangekondigd
op de website van de regering van Aruba
(http: //www.gobierno.aw/). Registratie link:
https://uniq2018.wufoo.com/forms/r15ak343
082yr6x/. Om de registratie te voltooien,
moeten de geïnteresseerde partijen uploaden
op de registratiepagina (i) hun paspoortkopie,
(ii) certificaat van incumbency, (iii) certificaat van een goede reputatie of registratie in
de Kamer van Koophandel (in het land van
herkomst), en (iv) aandeelhoudersregistratie
of bewijs dat het bedrijf beursgenoteerd is.
Na het succesvol invullen van het registratieformulier, documenten van de Request for
Proposal (RFP) zal worden verzonden naar de
e-mail van de geregistreerde. Registratie om
deel te nemen sluit op 15 maart 2019 om
23:59 uur (UTC-4). Deelnameregistraties die
niet binnen de bovengenoemde termijn door
de Contracting Authority zijn ontvangen,

worden door de Contracting Authority niet
aanvaard voor deelname.
Tijdschema:
Een ‘bidwalk’ en conferentie wordt door de
Contracting Authority voor alle geregistreerde op Aruba georganiseerd op 4 april 2019.
De Contracting Authority zal deze vergadering houden om het gebied te bezoeken waar
de nieuwe faciliteiten moeten worden gebouwd en om de RFP-instructies aan Proposers te verduidelijken. Indieners kunnen verzoeken voor opheldering (‘clarification questions’) per e-mail indienen tot en met 18 april
2019. De Contracting Authority verstrekt om
tijdig ingediende verzoeken tot opheldering
voor 2 mei 2019 te beantwoorden.
De deadline voor het indienen van voorstellen
is 14 juni 2019, 1:59 PM (UTC -4). Voorstel
Aanmeldadres: Johnson Notary Services,
Italiëstraat 50 unit 10 & 10-A, Orange Plaza,
Aruba, tav: Project "Remediation of Landfill
Parkietenbos". De voorstellen zullen dan op
dezelfde dag worden geopend door een notaris vanaf 14.00 uur (UTC -4). Voorstellen
ontvangen door de Contracting Authority na
deze datum en tijd, of in andere talen dan Engels wordt door de aanbestedende dienst niet
geaccepteerd voor deelname. Na evaluatie
van de ontvangen voorstellen, zal de Contracting Authority de succesvolle Proposer uiterlijk 14 september 2019 aankondigen. Onder
voorbehoud van onderhandelingen met de
succesvolle Proposer, zal de Contracting
Authority ernaar streven de opdracht aan de
succesvolle Proposer te gunnen 1 december
2019.
Aankondigingen en uitwisseling van informatie over de RFP zal geschieden via e-mail,
openbare media of een combinatie van deze
middelen. In geval van wijziging van de
RFP-documenten, dit zal aan alle geregistreerde Proposers worden meegedeeld door
middel van het geregistreerd e-mailadres.
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Evaluatieproces:
De Contracting Authority verwacht dat de
succesvolle Proposer zijn expertise en bekwaamheid kan aantonen door met succes
minimaal drie (3) soortgelijke projecten te
hebben geïmplementeerd. Het evaluatieproces zal bestaan uit een kwalificatiefase, gevolgd door technische en financiële evaluaties. De Contracting Authority zal een Evaluatiecommissie samenstellen die zal evalueren
of de ingediende voorstellen in overeenstemming zijn met de evaluatiecriteria zoals gespecificeerd in het RFP-document. De
DBOOT-basis voorstellen worden eerst geevalueerd, indien het evaluatieproces niet resulteert in de toekenning van een succesvol
Proposer, komt het EPC- basis voorstellen
aan bod voor evaluatie door de evaluatiecommissie.

De aanbestedende instantie (‘Contracting
Authority’) is:
De publieke rechtspersoon Aruba, juridisch
vertegenwoordigd voor deze doeleinden door
de minister van Ruimtelijk Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu.

Toepasselijke voorschriften:
Besluit van de Raad van Ministers die de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling Infrastructuur en Milieu machtigt, om RFPprocedures uit te voeren. Volgens de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB1989 no. 72)
een nog te verkrijgen toestemming van het
parlement van Aruba Landsverordening
waarbij de minister van Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Milieu wordt gemachtigd om een of meer overeenkomsten te sluiten binnen de context van de implementatie
van het integrale afvalbeheersysteem.

Korte beschrijving van het project:
Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, de instandhouding van het milieu
en om aan de ontwikkelende internationale
normen en beste praktijken te voldoen, heeft
de regering van Aruba het doel gesteld om de
overgang te maken van het huidige afvalbeheer naar een meer duurzame benadering van
afvalbeheer. De overheid van Aruba is daarom op zoek naar deelname van de private
sector aan het ontwerp/ engineering, aankoop
en bouw van een nieuwe "Sanitaire stortplaats
en voorziening voor gevaarlijk afval" in Aruba op turn-key basis. Dit omvat, maar is niet
beperkt tot, de volgende faciliteiten:

OPENBARE AANBESTEDING
De regering van Aruba is van plan belangstellenden (‘Proposers’) uit te nodigen om voorstellen van de afvalbeheerindustrie in te dienen voor de implementatie van een nieuwe
duurzame "Sanitary Landfill and Hazardous
Waste Facilities" door middel van een “Request for Proposal” (RFP) aanbestedingsproces.

Contactgegevens van Contracting Authority:
Het e-mailadres voor alle dialogen en verduidelijkingen van en naar Proposers met betrekking
tot
de
RFP-proces
is
SLHM.tender@gobierno.aw, onderwerp email: "bedrijfsnaam" - "dialoog onderwerp".
Aanmeldings adres voor het voorstel is:
Johnson Notary Services, Italiëstraat 50, lokaal 10 & 10-A, Orange Plaza, Aruba, tav.
“Sanitary Landfill and Hazardous Waste Facilities".

• Een sanitaire stortplaats compartiment/cel;
• Een subcompartiment/ cel voor gevaarlijke
afvalstoffen;
• Algemene voorzieningen (bijvoorbeeld
hekwerk, poort, weegbrug, kantoorgebouw, PTS-station, etc.)
Omvang van het contract:
De Proposer zal de beoogde faciliteiten realiseren op een "Design/Engineering, Procurement and Construction (EPC)" basis. De Con-
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tractant is verantwoordelijk voor alle activiteiten van ontwerp/ engineering, inkoop, constructie en overdracht van de werken aan de
Contracting Authority. De werken zijn gebaseerd op milieu en gezondheid standaarden en
technische vereisten zoals uiteengezet in de
RFP-documenten. Na acceptatie van de faciliteiten, zal de autoriteit voor afvalbeheer van
Aruba ("Serlimar SG") de faciliteiten beheren. Het eigendom van deze faciliteiten blijft
bij de Contracting Authority.
Het hoofddoel van dit project is om het beheer van afval op Aruba te verbeteren door de
uitvoering van dit project, dat aan de voorwaarden uiteengezet in de RFP-documenten
voldoen, en aan normen en richtlijnen volgens de milieu- en gezondheidsnormen van
Aruba die gebaseerd zijn op EU-regelgeving
voldoen.
Registratie om deel te nemen:
Het RFP-proces, achtergrondinformatie, vereisten en instructies voor indieners van voorstellen zullen zijn beschreven in de RFPdocumenten. Geïnteresseerde partijen dienen
zich te registreren om hieraan deel te nemen.
Inschrijving voor deelname gaat open op 1
maart 2019. De link naar de registratiepagina
is aangekondigd op de website van de regering van Aruba (http: //www.gobierno.aw/).
Registratie link:
https://uniq2018.wufoo.com/forms/s1y5blcw
06fb8iv/. Om de registratie te voltooien, moeten de geïnteresseerde partijen op de registratiepagina de volgende documenten ‘uploaden’ : (i) hun paspoortkopie, (ii) certificaat
van incumbency (iii) ‘certificate of good
standing’ of uittreksel van de registratie in de
Kamer van Koophandel (van het land van
herkomst), en (iv) aandeelhoudersregister of
bewijs dat het bedrijf beursgenoteerd is.
Na het succesvol invullen van het registratieformulier, documenten van de Request for
Proposal (RFP) zal worden verzonden naar de
e-mail van de geregistreerde. De registratie
om deel te nemen sluit op maart 22nd, 2019

om 23:59 uur (UTC-4). Deelnameregistraties
die niet binnen de bovengenoemde termijn
door de Contracting Authority zijn ontvangen, worden door de Contracting Authority
niet aanvaard voor deelname.
Tijdschema:
Een ‘bidwalk’ en conferentie wordt door de
Contracting Authority voor alle geregistreerde op Aruba georganiseerd op 5 april 2019.
De Contracting Authority zal deze vergadering houden om het gebied te bezoeken waar
de nieuwe faciliteiten moeten worden gebouwd en om de RFP-instructies aan Proposers te verduidelijken. Indieners kunnen verzoeken voor verheldering (‘clarification questions’) per e-mail indienen tot en met 19 april
2019. De Contracting Authority verstrekt om
tijdig ingediende verzoeken tot opheldering
voor 3 mei 2019 te beantwoorden.
De deadline voor het indienen van voorstellen
is 3 juni 2019, 1:59 PM (UTC -4). Aanmeld
adres voor de voorstellen: Johnson Notary
Services, Italiëstraat 50 unit 10 & 10-A, Orange Plaza,
Aruba, tav. Project "Sanitary Landfill and
Hazardous Waste Facilities". De voorstellen
zullen dan op dezelfde dag worden geopend
door een notaris vanaf 14.00 uur (UTC -4).
Voorstellen ontvangen door de Contracting
Authority na deze datum en tijd, of in andere
talen dan Engels wordt door de aanbestedende dienst niet geaccepteerd voor deelname.
Na evaluatie van de ontvangen voorstellen,
zal de Contracting Authority de succesvolle
indiener aankondigen niet later dan 1 augustus 2019. Onder voorbehoud van onderhandelingen met de succesvolle Proposer, zal de
Contracting Authority ernaar streven de opdracht aan de succesvolle Proposer te gunnen
1 oktober 2019.
Aankondigingen en uitwisseling van informatie over de RFP zullen gebeuren via e-mail,
openbare media of een combinatie van deze
middelen. In geval van wijziging van de
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RFP-documenten, dit zal aan alle geregistreerde Proposers worden meegedeeld door
middel van de geregistreerd e-mailadres.
Evaluatieproces:
De Contracting Authority verwacht dat de
succesvolle Proposer zijn expertise en bekwaamheid kan aantonen door met succes
minimaal drie (3) soortgelijke projecten te
hebben geïmplementeerd. Het evaluatieproces zal bestaan uit een kwalificatiefase, gevolgd door technische en financiële evaluaties. De Contracting Authority zal een Evaluatiecommissie samenstellen die zal evalueren
of de ingediende voorstellen in overeenstemming zijn met de evaluatiecriteria zoals gespecificeerd in het RFP-document.
Toepasselijke voorschriften:
Besluit van de Raad van Ministers die de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling Infrastructuur en Milieu machtigt, om RFPprocedures uit te voeren. Volgens de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB1989 no. 72)
een nog te verkrijgen toestemming van het
parlement van Aruba Landsverordening
waarbij de minister van Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Milieu wordt gemachtigd om een of meer overeenkomsten te sluiten binnen de context van de implementatie
van het integrale afvalbeheersysteem.
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AANWIJZING
Van 12 februari 2019 No. 84 van de President van de Centrale Bank van Aruba
Overwegende:
dat het wenselijk is om de heer D.G. Campillo Londoño, werkzaam bij de Centrale Bank van
Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 52 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (A.B. 1998 no. 16);
artikel 25 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (A.B. 2000 no. 82);
artikel 12 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (A.B. 2003 no. 60);
artikel 28 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (A.B. 2009 no 13);
artikel 20 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);
artikel 93 van de Landsverordening toezicht effectenverkeer (A.B. 2016 no. 53);
artikel 7 van de Landsverordening koersmargevergoeding Centrale Bank van Aruba (A.B.
2014 no. 57).
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, de heer D.G. Campillo Londoño, in zijn hoedanigheid van werknemer
bij de Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening toezicht kredietwezen;
de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven;
de Landsverordening toezicht trustkantoren;
de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen;
de Landsverordening toezicht effectenverkeer; en
de Landsverordening koersmargevergoeding Centrale Bank van Aruba.

II.

vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Jeanette R. Semeleer
President
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AANWIJZING
Van 12 februari 2019 No. 85 van de President van de Centrale Bank van Aruba
Overwegende:
dat het wenselijk is om mevrouw E.E. Matos-Pereira, werkzaam bij de Centrale Bank van
Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 15 van de Sanctieverordening 2006 (A.B. 2007 no. 24);
artikel 35 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28); en
artikel 7 van de Landsverordening koersmargevergoeding Centrale Bank van Aruba (A.B.
2014 no. 57).
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, mevrouw E.E. Matos-Pereira, in haar hoedanigheid van werknemer
bij de Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Sanctieverordening 2006;
de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering; en
de Landsverordening koersmargevergoeding Centrale Bank van Aruba.

II.

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

Jeanette R. Semeleer
President
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AANWIJZING
van 12 februari 2019 No. 86 van de President van de Centrale Bank van Aruba

Overwegende:
dat het wenselijk is mevrouw M.G. Alexander, werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba,
aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de hierna te noemen landsverordening;
Gelet op:
artikel 7 van de Landsverordening koersmargevergoeding Centrale Bank van Aruba (AB
2014 no. 57);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, mevrouw M.G. Alexander, in haar hoedanigheid van werknemer bij
de Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening koersmargevergoeding Centrale Bank
van Aruba.

II.

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

Jeanette R. Semeleer
President
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AANWIJZING
Van 12 februari 2019 No. 87 van de President van de Centrale Bank van Aruba

Overwegende:
dat het wenselijk is om mevrouw S.F.M. Werleman, werkzaam bij de Centrale Bank van
Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 52 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (A.B. 1998 no. 16);
artikel 25 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (A.B. 2000 no. 82);
artikel 12 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (A.B. 2003 no. 60);
artikel 28 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (A.B. 2009 no 13);
artikel 20 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, mevrouw S.F.M. Werleman, in haar hoedanigheid van werknemer bij
de Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening toezicht kredietwezen;
de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven;
de Landsverordening toezicht trustkantoren;
de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen.

II.

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

Jeanette R. Semeleer
President
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