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EDITIE NO. 3

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

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

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 23 november 2020 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de
echtscheiding uitgesproken tussen:
ROSA ELENA BARRIOS MARTINEZ en
DAVID ANTONIO BRIEVA BARRIOS,
beiden wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. Z.T.M. Arendsz-Marchena

om op dinsdag 16 februari 2021 om 9:45 uur,
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
OPENBAAR MINISTERIE ingediend voorlopige
toevertrouwingverzoek
AUA202003255 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 23 november 2020 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
echtscheiding uitgesproken tussen:
SUE-ANNE SOLOGNIER en
ANTHONY JEAN-CARLO GEERMAN,
beiden wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. C.J. Hart

LIQUIDATIE
CRG CARIBBEAN RETAIL GROUP N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 29 december 2020 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 31 december 2020.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Carlos de Veer
L.G. Smith Blvd. 46

OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- RODGERS ACOSTA, Griselidys, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in
NEDERLAND
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LIQUIDATIE
DIEPGROND GENERATORS N.V.
(in liquidatie)
In een op 11 januari 2021 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap,
gevestigd in Aruba onder Kamer van Koophandel registratienummer 39379.0 is besloten
tot haar ontbinding met ingang van dezelfde
datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba zomede ten
kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
Roland Evert Diepgrond
Tanki Flip #14 C
Aruba
LIQUIDATIE
MEDISCHE PRAKTIJK
B.F. BRITT-CROES N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 15 december 2020 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 30 december 2020.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Benita F. Britt-Croes
Rooi Bosal 49-G

LIQUIDATIE
DYNAMIC CONSULTING,
EDUCATIONAL & ADMINISTRATIVE
SERVICES N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 8 december 2020 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 8 december 2020.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Roberto Steward
Cumana 101-E
LIQUIDATIE
CUMANA BOUTIQUE RESORTS V.B.A.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 8 december 2020 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 8 december 2020.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Roberto Steward
Cumana 101-E
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LIQUIDATIE
HARBOL N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 10 december 2020 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 10 december 2020.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Olga van der Harst
Engelandstraat 16A
LIQUIDATIE
MIAMIADA N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 10 december 2020 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 10 december 2020.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Olga van der Harst
Engelandstraat 16A
LIQUIDATIE
ODUBER CONTRACTOR NV
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 15 juli 2020 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van de bovengenoemde vennootschap per 16 juli 2020.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.

Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Francis Robert Oduber
Caya Frere Alexius 14
LIQUIDATIE
ODUBER HOLDING NV
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 16 juli 2020 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van de bovengenoemde vennootschap per 17 juli 2020.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Joseph Reginald Oduber
Sabana Grandi 34-L
LIQUIDATIE
VIGO ENTERPRISES 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
GANESHA N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 9 januari
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Ganesha N.V.
Cunucu Abao 26C
Noord, Aruba
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, 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 20
januari 2021 waarvan afschrift is gelaten aan
de directeur van de DWJZ in Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: ESSDRAS DANIEL TEJADA; zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba
of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 7 december 2020, ten verzoeke van: Josette Nathalie
Martina; wonende in Aruba, waarbij: de echtscheiding tussen partijen op 26 augustus 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 de ondergetekende deurwaarder van 22 januari 2021, 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 ELMAR N.V.;
gevestigd en kantoorhoudende te Aruba, aan:
ELINE LOUISE SCHEELE; thans wonende
in Nederland, zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats;
BETEKEND:
een grosse van een rechterlijke vonnis van
d.d. 13 januari 2021 van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, en om aan de inhoud van
dit vonnis te voldoen, welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen.
De deurwaarder,
B.R. Roos
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OPENBARE AANBESTEDING
Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden het – middels Departamento
di Aduana (DAA) Aruba het Aanschaf te financiëren van uniformkleding, uitmonstering en –
schoeisel douane Aruba project:

Korte omschrijving van het Het leveren van uniformkleding, -uitmonstering en schoeisel Douane Aruba. Deze aanbesteding wordt ten behoeve
werk
van het project van aanschaf uniformkleding, - uitmonstering en schoeisel Douane uitgevoerd.

Uitvoeringstermijn

Binnen 3 maanden na gunning

Opdrachtgever

Land Aruba

Directie voerder

De vertegenwoordiger van de douane

Terms of Reference

De TOR is vanaf woensdag 27 januari 2021
(gratis)verkrijgbaar ten kantore van de Departamento di
Aduana te L.G. Smith Boulevard 134 (Budlex gebouw)
Oranjestad.

Inlichtingen

Inlichtingen worden verstrekt op woensdag 3 februari
2021 om 10.00 a.m. ten kantore van de Douane te L.G.
Smith Boulevard. U kunt op die datum uw vragen mondeling stellen, deze vragen dienen evenwel uiterlijk woensdag
3 februari 2021 schriftelijk te worden overhandigd dan wel
per mail te worden verstuurd.

Nota van Inlichtingen

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op woensdag 3
februari 2021 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij de afdeling Algemene zaken op het Douane hoofdgebouw.

Inschrijving

De inschrijvingen dienen te worden ingediend met gebruikmaking van het originele formulier die bij de TOR is
gehecht, inclusief een uitgebreide offerte in drievoud. De
Inschrijving dient uiterlijk op vrijdag 19 februari 2021 om
11:00 uur op het Hoofdkantoor van de Douane te Oranjestad te worden ingediend in een gesloten, vrachtvrije en
verzegelde envelop met op de linkerbovenhoek de vermelding: “Douane – Aanschaf Uniformkleding, uitmonstering en –schoeisel Douane Aruba”, NIET opeJAARGANG 2021 EDITIE NO. 3
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nen voor vrijdag 19 februari 2021.
Openbare aanbesteding

De openbare aanbesteding zal plaatsvinden op het hoofdkantoor van de Douane; L. G. Smith Blvd.134 op vrijdag
19 februari 2021 om 11:00 uur.

Financiering

‘Land Aruba’ (departamento di Aduana is verantwoordelijk voor de financiering van de project kosten ).

Contact persoon

Mark Simon
Chef Algemene zaken
LG Smith Boulevard 134
Oranjestad, Aruba
Telephone: 00 297 523-8888 ext 805
E-mail: mlasimon@douane.aw
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PUBLIC TENDER
The Government of Aruba intends to solicit proposals from interested parties for the cultivation
and/or processing of Medicinal Cannabis in Aruba, through three (3) Request for Proposal (RFP)
procurement processes:
1. RFP for the Cultivation (“teelt’) of cannabis for Medicinal Purpose in Aruba,
2. RFP for the Processing (“verwerken en bewerken”) of cannabis for Medicinal Purpose in
Aruba,
3. RFP for the Cultivation & Processing of cannabis for Medicinal Purpose in Aruba.
The Contracting Authority:
The public legal entity Aruba, legally represented for these purposes by the Minister of Tourism,
Public Health & Sports.
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 info@bmca.aw, email subject: “company name”-“dialogue topic”.
Brief description of the project:
Establishing a Medicinal Cannabis Framework is a priority for the Government of Aruba.
The Minister of Tourism, Health & Sports shall award a limited number of exemptions (“ontheffingen”) for the cultivation of cannabis, and for the processing, or transport of cannabis oil and
cannabis tinctures for the purpose of scientific research for the medical application of cannabis and
for the production of medicines. A corresponding Agreement is condition precedent to the exemption and shall be entered into with each Successful Proposer. The Bureau Medicinale Cannabis
Aruba (“BMCA”) shall oversee, and regulate Aruba’s production as well as enforce the applicable
rules, regulation and contractual obligations.
RFP Documents:
The RFP Documents for each RFP Process include the Registration, the Instructions to Proposers
(Volume I), the RFP forms (Volume II), the draft Agreement (Volume III), and any other documents issued as addenda or clarification by the Contracting Authority in relation to the Projects, as
may be modified and clarified from time to time by the Contracting Authority. The RFP Process is
a single stage process.
1. RFP for the Cultivation of cannabis for Medicinal Purpose in Aruba, documents:
 Registration,
 Volume I: Instructions to Proposers
 Volume II: Proposal Submission Forms
 Volume III: Draft Agreement
 and any other documents issued as addenda of clarifications by the
Contracting Authority in relation to the Project, as may be modified
and clarified from time to time by the Contracting Authority.
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2. RFP for the Processing of cannabis for Medicinal Purpose in Aruba, documents:
 Registration,
 Volume I: Instructions to Proposers
 Volume II: Proposal Submission Forms
 Volume III: Draft Agreement
 and any other documents issued as addenda of clarifications by the
Contracting Authority in relation to the Project, as may be modified
and clarified from time to time by the Contracting Authority.
3. RFP for the Cultivation & Processing of cannabis for Medicinal Purpose in Aruba, documents:
 Registration,
 Volume I: Instructions to Proposers
 Volume II: Proposal Submission Forms
 Volume III: Draft Agreement
 and any other documents issued as addenda of clarifications by the
Contracting Authority in relation to the Project, as may be modified
and clarified from time to time by the Contracting Authority.
Announcements and exchange of information regarding the RFP will be done through email, social and conventional 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.
RFP Process:
There will be three (3) Request for Proposal (RFP) procurement processes executed in parallel:
1. RFP for the Cultivation of cannabis for Medicinal Purpose in Aruba,
2. RFP for the Processing of cannabis for Medicinal Purpose in Aruba,
3. RFP for the Cultivation & Processing of cannabis for Medicinal Purpose in Aruba.
Each of the above listed RFP processes start with a public RFP Registration open to all interested
parties. In order to participate in one of the RFP processes interested parties must register. The
RFP Process flowchart applicable for all three (3) RFPs is illustrated in Figure 1. The Registered
shall be invited to participate in the RFP Process and receive the RFP Documents and can submit
their Proposal. The Proposals are evaluated for the selection of the Successful Proposers whose
Proposals are deemed as most solid and promising projects for Aruba.
Following the RFP processes, the Minister of Tourism, Public Health and Sport shall conduct negotiations with the Successful Proposers. The issuance of the Letter of Award consists of the exemption and agreement. The exemption is condition precedent to the signing the corresponding
Agreement with each party. Such will depend on the progress in the negotiation phase and the authorization by the Council of Ministers (Ministerraad, MR). Subsequent of the signing of the
Agreement, the issuance of applicable exemptions shall take place.
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Figure 1 High-level RFP Process flowchart applicable for each of the three (3) RFPs; (i) RFP for the Cultivation of
cannabis for Medicinal purposes in Aruba, (ii) RFP for the Processing of cannabis for Medicinal purposes in Aruba,
and (iii) RFP for the Cultivation & Processing of cannabis for Medicinal purposes in Aruba.
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The issuance of the above-mentioned Request for Proposals does not imply that the Government
of Aruba is bound to select Proposers or to appoint the Successful Proposers for the Projects.
Registration to participate:
Interested parties must register in order to participate in one of the Request for Proposal processes.
1. RFP for the Cultivation of cannabis for Medicinal Purpose in Aruba,
2. RFP for the Processing of cannabis for Medicinal Purpose in Aruba,
3. RFP for the Cultivation & Processing of cannabis for Medicinal Purpose in Aruba.
The Registration links shall be published on the website of the Bureau Medicinale Cannabis Aruba
(http://www.bmca.aw/) on January 22nd, 2021 at 6:00 PM (UTC-4)
Registration to participate will close on February 16th, 2021 at 11:59 PM (UTC -4). Registrations that are not received by the Contracting Authority within this period will not be accepted by
the Contracting Authority for participation.
Timeline
The three (3) RFP processes will be executed in parallel, and each adhere to the same timeline as
describe here.
Participants have the opportunity to register to participate in one of the above-mentioned RFP processes during the registration period starting on January 22, 2021 at 6:00 PM (UTC-4) and ending
on February 16, 2021 at 11:59 PM (UTC-4). The registered participants shall receive the applicable RFP Documents on February 19, 2021 at 6:00 PM (UTC-4). Deadline for Submittal of Proposals shall be on March 22, 2021 at 10:00 AM (GMT-4). Opening of the Proposals by the civil
notary shall commence on March 22, 2021 at 10:01 AM (GMT-4).
Notification of Successful Proposers resulting of each of the three (3) RFP processes are projected
on April 12, 2021 at 10:00 AM (GMT-4).
The issuance of the Letter of Award is condition precedent to the signing the corresponding
Agreement with each party. Such will depend on the progress in the negotiation phase and the authorization by the Council of Ministers (Ministerraad, MR). Subsequent of the signing of the
Agreement, the issuance of applicable exemptions shall take place.
Applicable regulations
Decision of the council of Ministers authorizing the Minister of Tourism, Public Health and Sport
to conduct RFP procedures. The completion of the RFP Processes and the issuance of Letter of
Award to Successful Proposers are all contingent to the implementation of applicable legislation
adjustments (landsverordening houdende wijziging van de landsverordening verdovende middelen,
AB 1990 no. GT7) by the Parliament of Aruba. The Government of Aruba reserves the discretionary right to terminate this process at any time. Under no circumstances the Government of Aruba
is liable for any costs incurred by participating in these RFP processes.
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LANDSBESLUIT
VAN 21 DECEMBER 2020 No. 12
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN TOERISME,
VOLKSGEZONDHEID EN SPORT;
Overwegende:
dat ingevolge het regeerakkoord de economische diversificatie gestimuleerd moet worden
door nieuwe en innovatieve methoden en technologieën die tot een hoge productie en inkomsten kan leiden voor het Land, zonder schade te richten aan de natuur en het milieu;
dat in verschillende landen cannabis geteeld wordt in verband met het verrichten van wetenschappelijke onderzoeken met het oog op medicinaal gebruik van cannabis producten;
dat voor het ontwikkelen van middelen voor medicinaal gebruik van cannabis producten,
cannabis geteeld moet worden en extracten of tincturen uit cannabis gehaald moeten worden
welke aan specifieke kwaliteitseisen dienen te voldoen;
dat de klimatologische omstandigheden in Aruba gunstig zijn voor de teelt van cannabis die
bestemd wordt voor wetenschappelijke en medicinale doeleinden;
dat voor het toestaan van teelt en vervaardiging van cannabis voor wetenschappelijke en medicinale doeleinden van de verbodsbepalingen opgenomen in de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7) afgeweken moet worden door middel van het geven van
specifieke verloven;
dat het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (1961) ter waarborging van de bescherming van de volksgezondheid en het openbaar welzijn regels voorschrijft op basis
waarvan een lidstaat de productie, de vervaardiging, de uit en invoer van, de handel in en bezit of gebruik van onder meer cannabis voor medicinaal gebruik of onderzoek mogelijk
maakt mits de toezicht en coördinatie van de activiteiten in handen worden gesteld van een
regeringsbureau (“agency”), waarbij sommige specifieke activiteiten mogen worden ontplooid door een Staatsbedrijf;
dat het Bureau Medicinale Cannabis Aruba bij landsbesluit van 9 juni 2020 no. 2 (No.
DRH/446/20) met ingang van 1 juni 2020 is ingesteld;
dat uit nadere analyse en in het kader van een efficiënt en effectief functionerend Bureau
Medicinale Cannabis Aruba, het wenselijk en noodzakelijk geacht wordt om wijzigingen
door te voeren in de huidige taakstelling;
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dat in het dictum, de taakstelling van het Bureau Medicinale Cannabis Aruba zodanig dient te
worden gewijzigd dat in plaats van:
“dat het Bureau Medicinale Cannabis Aruba dient te streven naar de verwezenlijking van
haar doelstelling door middel van het uitvoeren van ten minste de navolgende taken:
1. het vormgeven aan strategisch integraal beleid voor de gehele keten met betrekking tot
onder meer de import, de export, de kwaliteit en kwaliteitscontrole en inzake de seal bij
export en toezicht;
2. het administreren en uitgeven van verloven om op aangeduide gebieden cannabis voor
wetenschappelijke of medicinale doeleinden te telen;
3. het uitvoeren en doen uitvoeren van toezicht en (kwaliteits-)controle op alle producten
in alle fases van het proces met betrekking tot de import en export, telen van en vervaardiging van cannabis en cannabis producten voor medicinale en of wetenschappelijke doeleinden;
4. het uitvoeren van toezicht en controle op de voorschriften en vereisten waaraan de vergunning/verlofhouder(s) dienen te voldoen;
5. het bijhouden van bijzondere administratie en registratie met betrekking tot de import
en export, telen van en vervaardiging van cannabis en cannabis producten voor medicinale en of wetenschappelijke doeleinden;
6. het uitvoeren van rapportages aan de internationale comités in het kader van het Enkelvoudig Verdrag;
7. het al dan niet door tussenkomst van een door de minister belast met Volksgezondheid
op te richten staatsbedrijf innen van leges en overige vergoedingen met betrekking tot
het verleende verlof, vergunning, licentie en tot alle overige inkomsten uit de processen
en het bijhouden van een financiële administratie terzake;
8. het al dan niet door tussenkomst van een door de minister belast met Volksgezondheid
op te richten staatsbedrijf coördineren van en/of zorgdragen voor het inkopen, aanhouden van de voorraad van de teelt, handel en export van alle cannabisproducten voor wetenschappelijke of medicinale doeleinden conform de gestelde vereisten van het Enkelvoudig Verdrag;
9. het ondersteunen van het ministerie belast met Volksgezondheid bij het ontwikkelen
van additionele wet- en regelgeving en de oprichting van een rechtspersoon van de
overheid ter maximalisatie van de opbrengsten uit de import, export, vervaardiging en
handel van medicinale cannabis en medicinale cannabisproducten en cannabis voor wetenschappelijke doeleinden;
10. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister belast met Volksgezondheid;”
Gelezen wordt:
“dat het Bureau Medicinale Cannabis Aruba dient te streven naar de verwezenlijking van
haar doelstelling door middel van het uitvoeren van ten minste de navolgende taken:
1. het uitvoeren van alle taken verbonden aan de verlening van verloven, vergunningen en
licenties voor de import, teelt, vervaardiging en export van cannabis en cannabis producten voor medicinale en of wetenschappelijke doeleinden;
2. het uitvoeren van toezicht en (kwaliteits-)controle op de vergunning en verlofhouders
van toegekende terreinen en op alle producten in alle fases van het proces met betrekking tot de import, teelt, vervaardiging en export van cannabis en cannabis producten
voor medicinale en of wetenschappelijke doeleinden;
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3.

4.

5.
6.

7.

het faciliteren met betreffende instanties inzake de uitgifte van de voor teelt en vervaardiging van cannabis voor wetenschappelijke of medicinale doeleinden aangeduide gebieden/ terreinen;
het bijhouden van bijzondere (financiële) administratie en registratie met betrekking tot
de import, teelt, vervaardiging en export van cannabis en cannabis producten voor medicinale en of wetenschappelijke doeleinden;
het uitvoeren van rapportages aan de internationale comités in het kader van het Enkelvoudig Verdrag;
het ondersteunen bij het ontwikkelen van strategisch integraal beleid en additionele
wet- en regelgeving voor de gehele keten met betrekking tot onder meer de import, de
teelt, de vervaardiging, de export, de uitvoering van kwaliteitscontrole, de seal bij export van cannabis en cannabis producten voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden;
het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister belast met Volksgezondheid”;

dat de benaming van de Afdeling Vergunningen, Inkoop en Logistiek veranderd dient te
worden naar Afdeling Vergunningen;
dat de afdeling “Interne Controle” is toegevoegd tot het Bureau Medicinale Cannabis Aruba;
dat er aanleiding bestaat om het landsbesluit van 9 juni 2020 no. 2 (No. DRH/446/20) in te
trekken;
dat het wenselijk en noodzakelijk is om het Bureau Medicinale Cannabis Aruba middels onderhavig landsbesluit in te stellen;
Gelet op:
artikel 10 van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no.94);
HEEFT BESLOTEN:
I.

bij het ministerie belast met Volksgezondheid, het Bureau Medicinale Cannabis Aruba met
ingang van 1 juni 2020 in te stellen;

II.

dat het Bureau Medicinale Cannabis Aruba als doelstelling heeft het creëren van een gecontroleerde omgeving voor de teelt, vervaardiging en handel van medicinale cannabis of cannabis voor wetenschappelijke doeleinden in diverse vormen van afwerking conform internationaal gestelde normen;

III. dat het Bureau Medicinale Cannabis Aruba dient te streven naar de verwezenlijking van haar
doelstelling door middel van het uitvoeren van ten minste de navolgende taken:
1. het uitvoeren van alle taken verbonden aan de verlening van verloven, vergunningen en
licenties voor de import, teelt, vervaardiging en export van cannabis en cannabis producten voor medicinale en of wetenschappelijke doeleinden;
2. het uitvoeren van toezicht en (kwaliteits-)controle op de vergunning en verlofhouders
van toegekende terreinen en op alle producten in alle fases van het proces met betrek-
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3.

4.

5.
6.

7.

king tot de import, teelt, vervaardiging en export van cannabis en cannabis producten
voor medicinale en of wetenschappelijke doeleinden;
het faciliteren met betreffende instanties inzake de uitgifte van de voor teelt en vervaardiging van cannabis voor wetenschappelijke of medicinale doeleinden aangeduide gebieden/ terreinen;
het bijhouden van bijzondere (financiële) administratie en registratie met betrekking tot
de import, teelt, vervaardiging en export van cannabis en cannabis producten voor medicinale en of wetenschappelijke doeleinden;
het uitvoeren van rapportages aan de internationale comités in het kader van het Enkelvoudig Verdrag;
het ondersteunen bij het ontwikkelen van strategisch integraal beleid en additionele
wet- en regelgeving voor de gehele keten met betrekking tot onder meer de import, de
teelt, de vervaardiging, de export, de uitvoering van kwaliteitscontrole, de seal bij export van cannabis en cannabis producten voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden;
het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister belast met Volksgezondheid;

IV. dat de leiding van het Bureau Medicinale Cannabis Aruba bij de Directeur van het Bureau
Medicinale Cannabis Aruba berust;
V.

dat het Bureau Medicinale Cannabis Aruba zal bestaan uit:
1. leiding;
2. Interne Controle;
3. Stafafdeling;
4
afdeling Bedrijfsvoering;
5
afdeling Vergunningen;
6
afdeling Kwaliteitscontrole en -bewaking;

VI. dat het landsbesluit van 9 juni 2020 no. 2 (No. DRH/446/20) inzake de instelling van het Bureau Medicinale Cannabis Aruba in te trekken;
VII. dat dit landsbesluit in werking treedt met ingang van 1 juni 2020 en zal worden bekend gemaakt in de Landscourant van Aruba.
Oranjestad, 21 december 2020
J.A. Boekhoudt

de minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,
D.P. Oduber
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