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

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

-

-

-

STICHTING RESCATA NOS KERKI
1846, gevestigd in Aruba,
Ernst STUTTERHEIM, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats,
Aimee Antoinette HENRIQUEZ, zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats en
Nicole Josephine BAPTISTE, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats,

om op dinsdag 7 september 2021 om 08:45
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
HENRIQUEZ, Ellen Constance ingediend
verzoek tot ontslaan bestuurslid stichting
AUA201903974 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

-

BERMUDEZ, Gianny Berusca, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in Venezuela en
SULBARAN PRIETO, Angel Alberto,
zonder bekende woon- of verblijfplaats in
Venezuela,

om op dinsdag 31 augustus 2021 om 14:00
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
TUDARES FABELO, Groxi Gricelda ingediend voogdijzakenverzoek AUA202002157
EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
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MEDEDELING EX ARTIKELEN 7 jo. 4,
TWEEDE LID, VAN DE MONUMENTENVERORDENING
(AB 1991 NO. GT 46)
Hierbij wordt medegedeeld dat:
de beschikking van 9 juni 2021, no.
BM21-01, houdende aanwijzing tot beschermd monument van het monument,
kadastraal bekend als sectie L, afd. 1,
nummer 3 en plaatselijk bekend als
Noord 2 (Klooster), Noord/Tanki Leendert, alsmede
-

de kennisgeving AM21/01 aan de eigenaar of beperkt gerechtigde van het
voorbedoelde monument, artikelen 4 en
6 van de Monumentenverordening zijn
daarbij overeenkomstig van toepassing
alsook artikel 5, tweede lid, van het
Landsbesluit monumentenregister (AB
1997 no. 15)

sinds 10 juni 2021 ter inzage liggen bij het
Monumentenbureau.
Namens de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur,
De Directeur van het Monumentenbureau,
Y.W.B.M. Webb-Kock B.Sc.
BEKENDMAKING AAN ALLE
LEVERANCIERS VAN LAND ARUBA
1 juni 2021
Inleveren facturen uit 2020 samen met inkooporders vóór 1 september 2021!
De Directie Financiën van het Land Aruba
verzoekt vriendelijk doch dringend aan alle
leveranciers om facturen voor de leveringen
gedaan in 2020 aan het Land samen met de
inkooporders (bestelbon) bij de bestellende
dienst in te leveren voor goedkeuring voor de
uitbetaling. De bestellende dienst zal na ontvangst, de facturen controleren en goedkeuren en de goedgekeurde facturen aan de Directie Financiën binnen 5 werkdagen aanbieden voor de betaalbaarstelling. Facturen uit
2020 die ná 1 september 2021 zijn ingele-

verd, zijn verjaard op grond van artikel 33,
eerste lid van de Comptabiliteitsverordening
1989.
Volledig ingevulde facturen aub
Alle goed te keuren/goedgekeurde facturen
moeten ook zijn voorzien van DIMPpersoonsnummer, uniek factuurnummer, factuurdatum, banknummer, naam van de bank
zodat het betaalbaarstellingsproces geen vertraging oploopt.

Directeur Directie Financiën,
Drs. D.E. Werleman
FAILLISSEMENT
Bij vonnis van 24 mei 2021 van het Gerecht
in Eerste Aanleg van Aruba is de boedel van
wijlen Haim Rudolf Hochman, geboren 14
november 1949 en overleden op 7 februari
2021, destijds wonende te Aruba aan het
adres Alto Vista 6, in staat van faillissement
verklaard, met aanstelling van mr. J.M. de
Cuba tot curator en benoeming van mr. J.J.
Verhoeven tot rechter-commissaris.
Schuldeisers van de gefailleerde boedel worden verzocht om hun vorderingen, gestaafd
door bescheiden, onder vermelding van eventuele voorrechten ter verificatie in te dienen
bij de curator.
De curator,
Mr. J.M. de Cuba
De Cuba Ormel Noordhuizen
Attorneys at Law
Caya Ernesto O. Petronia 62
Oranjestad, Aruba
T. 583 8144
F. 583 8145
jeannot@dconlaw.com
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LIQUIDATIE
CITGO ARUBA SUPPLY N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 4
juni 2021 is besloten de rechtspersoon per 4
juni 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31 lid 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek
van Aruba de vereffening van de rechtspersoon is beëindigd.
De vereffenaar
LIQUIDATIE
CITGO ARUBA TERMINAL N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 4
juni 2021 is besloten de rechtspersoon per 4
juni 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31 lid 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek
van Aruba de vereffening van de rechtspersoon is beëindigd.
De vereffenaar
LIQUIDATIE
CITGO ARUBA MARINE
OPERATIONS N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 4
juni 2021 is besloten de rechtspersoon per 4
juni 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevol-

ge artikel 31 lid 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek
van Aruba de vereffening van de rechtspersoon is beëindigd.
De vereffenaar
LIQUIDATIE
CITGO ARUBA THRIFT FOUNDATION
(geliquideerd)
Bij besluit van de Managing Board van de
bovengenoemde rechtspersoon genomen op 3
juni 2021 is besloten de rechtspersoon per 3
juni 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31 lid 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek
van Aruba de vereffening van de rechtspersoon is beëindigd.
De vereffenaar
LIQUIDATIE
CARIBBEAN TIME-STORAGE N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 13 mei 2021 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per 13 mei 2021.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkering worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van de handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Duban Guzman Guevara
Madiki Kavel no. 9
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
INSERTECH (ARUBA) N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 28 mei 2021 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde naamloze
vennootschap per 1 juni 2021.
De vereffenaar heeft terstond bij diens aantreden geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, waarmee derhalve
de naamloze vennootschap is opgehouden te
bestaan en de vereffening is beëindigd.
De vereffenaar,
mr. P.R.C. Brown
Caya Dr. J.E.M. Arends 12
Aruba
LIQUIDATIE
YOLANDA JEWELRY & MORE N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 1 maart 2021 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 1 maart 2021.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkering worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van de handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Yolanda Rodriguez Forero
Rue Vendome 157
Pembro Pines 33026 Florida
U.S.A.
Tel 7410506
LIQUIDATIE
ENJOY (PENSIOEN) N.V.
(in liquidatie)
Middels een aandeelhoudersbesluit van 12
augustus 2020 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per 1 augustus 2020.
Vanwege staking van de activiteiten en het
feit dat de vennootschap geen activa c.q. ba-

ten 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,
Mw J. Raghunath
J.E. Irausquin Blvd.14
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
N.V. JUWELIERSBEDRIJF RAGHUNATH
(in liquidatie)
Middels een aandeelhoudersbesluit van 12
mei 2021 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per
12 mei 2021.
Vanwege staking van de activiteiten en 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,
Mw J. Raghunath
J.E. Irausquin Blvd.14
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
ABC MANAGEMENT SUPPORT &
CONSULTING N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 30 april
2021 is besloten de rechtspersoon per 1 juni 2021
te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden
vastgesteld dat geen aan hem bekende baten
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel
31, zevende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) de
vereffening van de rechtspersoon is beëindigd.
Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
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LIQUIDATIE
ARARIPINA ENTERPRISES N.V.
(in liquidatie)
ONTBINDINGSBESLUIT
Tijdens de op 1 mei 2021 gehouden algemene
vergadering van aandeelhouders van Araripina Enterprises N.V. is besloten om de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat er derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BW de vereffening
van de vennootschap is beëindigd. De vennootschap is hiermee opgehouden te bestaan.
De vereffenaar,
Jacob Rudolf Arends
Koyari 36-D
Washington, Aruba

LIQUIDATIE
STICHTING ADMINISTRATIE
KANTOOR ODUBER
CONTRACTOR NV
(in liquidatie)
In een op 20 april 2021 gehouden bestuursvergadering is besloten tot ontbinding en algehele liquidatie van bovengenoemde stichting met ingang van 20 april
2021.
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,
Joseph Reginald Oduber
Sabana Grandi 34-L

LIQUIDATIE
AGAMC A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 21 september
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
PALS II (ARUBA) A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 11 januari
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
ORINOCO MEDICAL CENTER N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 4 maart
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Jesus Chacon
P.O.B 346
LIQUIDATIE
ARLETTE & ANGELO HOLDING N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 26 mei
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Arlo Ignacio Franken
Paradera 38-V
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LIQUIDATIE
GREEN ABOLONE GENERAL
CONTRACTORS N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 26 mei
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Arlo Ignacio Franken
Paradera 38-V
LIQUIDATIE
SALT-LIFE SOUVENIRS VBA
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 26 mei
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Ermita Linda Solognier
Hooiberg 21-B
LIQUIDATIE
BINA N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 2 juni
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Drs. Franklin R. de Kort
Leysner & de Cuba, Accountants
Lacle Boulevard 4
Oranjestad Aruba
LIQUIDATIE
DE MARQUEZ N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 10 juni
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Benjamin Christopher Vazquez Mangual
Bernhardstraat 298
Aruba

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Bernard R. Roos, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 2
juni 2021, waarvan afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is aan:
de heer FENG JUNWU FUNG YUNG; thans
wonende in de Verenigde Staten van Amerika, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats;
BETEKEND:
een brief van 2 juni 2021, ten verzoeke van:
RBC ROYAL BANK (ARUBA ) N.V.; gevestigd en kantoorhoudende in Aruba, 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 voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, van 11 juni 2021 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 WIJLEN ROMAN JUAN GUTIERREZ,
vertegenwoordigd
door:
ROMAN
ALEJANDRO GUTIERREZ, ALFREDO
JESUS
GUTIERREZ,
PATRICIA
ALEXANDRA NAVARRO, DANIELA
ANTONIETA NAVARRO EGGLESTON als
wettelijke
vertegenwoordiger
van
ALEJANDRO
JOSE
GUTIERREZ
NAVARRO,
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AANGEZEGD:
RASTER INVESTMENTS INC., gevestigd
te Cayman Eilanden zonder een bekende vestigingsplaats, dat op donderdag, 22 juli 2021
des voormiddags om 11:00 uur, in het openbaar zal worden verkocht het in opgemeld
exploot omschreven onroerend goed, welk
hierbij kortheidshalve naar 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, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, van 8 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
Alexandra Castaneda BARRENECHE en
Kristopher Effendi FIGAROA beiden met
onbekende woon- en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 28 september 2021 des
voormiddags om 08.35 uur ter terechtzitting
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
in het gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat
no. 51 te Oranjestad, Aruba te verschijnen
voor de behandeling van deze zaak, status:
Pleidooi. Ingediend akte van appel door
Edston Leoberto Stanley ROSINA
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aru-

ba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 8 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is Jairo
Godfried HERNANDEZ met onbekende
woon- en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
voor de schriftelijke behandeling op woensdag, 1 september 2021 des voormiddag om
08.30 uur teneinde op het door RBC Royal
Bank Aruba N.V., gevestigd en kantoorhoudende in Aruba ingediend verzoek te worden
gehoord
onder
vermelding
van
(AUA20201315 AR)
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, L.R. Morales-Wix,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 4 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
ELEUTERIO ANTONIO FLANEGIN, zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 22 september 2021 des
voormiddags om 08.30 uur ter terechtzitting
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
gevestigd aan de J.G. Emanstraat 51 in Aruba
te verschijnen, teneinde op het door ALBERT
FREDERICK TROMP en ADELITA
VIRGINIA TROMP-BISLIP ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
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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, L.R. Morales-Wix,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 4 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
MARITZA GWENDOLINE FLANEGIN,
zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 22 september 2021 des
voormiddags om 08.30 uur ter terechtzitting
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
gevestigd aan de J.G. Emanstraat 51 in Aruba
te verschijnen, teneinde op het door ALBERT
FREDERICK TROMP en ADELITA
VIRGINIA TROMP-BISLIP ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, L.R. Morales-Wix,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 4 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
ESMERALDA NARYDA FLANEGIN, zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 22 september 2021 des
voormiddags om 08.30 uur ter terechtzitting

van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
gevestigd aan de J.G. Emanstraat 51 in Aruba
te verschijnen, teneinde op het door ALBERT
FREDERICK TROMP en ADELITA
VIRGINIA TROMP-BISLIP ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, L.R. Morales-Wix,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 4 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
PATRICK ADOLPH FLANEGIN, zonder
bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 22 september 2021 des
voormiddags om 08.30 uur ter terechtzitting
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
gevestigd aan de J.G. Emanstraat 51 in Aruba
te verschijnen, teneinde op het door ALBERT
FREDERICK TROMP en ADELITA
VIRGINIA TROMP-BISLIP ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Linda R. Morales-Wix,
deurwaarder van 11 juni 2021, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is aan YVETTE
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MARGARET HEYLIGER, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats
BETEKEND:
een exploot waarbij uit kracht van een rechterlijke beschikking ten verzoeke van JEAN
PATSY HUTCHINSON, wonende in Aruba,
conservatoir derdenbeslag is gelegd ten laste
van YVETTE MARGARET HEYLIGER,
gerekwireerde voornoemd.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Linda R. Morales-Wix,
deurwaarder van 11 juni 2021, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is aan BENITO
FRANSISCO HEYLIGER, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats
BETEKEND:
een exploot waarbij uit kracht van een rechterlijke beschikking ten verzoeke van JEAN
PATSY HUTCHINSON, wonende in Aruba,
conservatoir derdenbeslag is gelegd ten laste
van BENITO FRANSISCO HEYLIGER, gerekwireerde voornoemd.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Linda R. Morales-Wix,
deurwaarder van 11 juni 2021, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is aan ROSINDO
ALEXANDER HEYLIGER, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats
BETEKEND:

een exploot waarbij uit kracht van een rechterlijke beschikking ten verzoeke van JEAN
PATSY HUTCHINSON, wonende in Aruba,
conservatoir derdenbeslag is gelegd ten laste
van ROSINDO ALEXANDER HEYLIGER,
gerekwireerde voornoemd.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Linda R. Morales-Wix,
deurwaarder van 11 juni 2021, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is aan RICARDO
ALFREDO HEYLIGER, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats
BETEKEND:
een exploot waarbij uit kracht van een rechterlijke beschikking ten verzoeke van JEAN
PATSY HUTCHINSON, wonende in Aruba,
conservatoir derdenbeslag is gelegd ten laste
van RICARDO ALFREDO HEYLIGER, gerekwireerde voornoemd.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Linda R. Morales-Wix,
deurwaarder van 11 juni 2021, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is aan GLORIA
FRANSISCA HEYLIGER, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats
BETEKEND:
een exploot waarbij uit kracht van een rechterlijke beschikking ten verzoeke van JEAN
PATSY HUTCHINSON, wonende in Aruba,
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conservatoir derdenbeslag is gelegd ten laste
van GLORIA FRANSISCA HEYLIGER, gerekwireerde voornoemd.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Linda R. Morales-Wix,
deurwaarder van 11 juni 2021, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is aan RAMONA
MARIA HEYLIGER, zonder bekende woonen/of verblijfplaats
BETEKEND:
een exploot waarbij uit kracht van een rechterlijke beschikking ten verzoeke van JEAN
PATSY HUTCHINSON, wonende in Aruba,
conservatoir derdenbeslag is gelegd ten laste
van RAMONA MARIA HEYLIGER, gerekwireerde voornoemd.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix

voor de schriftelijke behandeling op woensdag, 22 september 2021 des voormiddag om
08.30 uur teneinde op het door MEDON
MELFORD MILLER, wonende in Aruba ingediend verzoek 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 14 juni 2021, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het originele voor
GEZIEN heeft getekend, is MEDON
MELFORD MILLER, zonder bekende woonen/of verblijfplaats in de Verenigde Staten
van Amerika of elders
OPGEROEPEN:
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 30 april 2021
(Voor winstverdeling 2020)
(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

336.885
1.984.771
19.041
566
3.396
13.329

Bankbiljetten in omloop
293.192
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
77.372
- Banken
1.594.585
- Overige
1.293
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
3.913
Gelden in consignatie
2.194
Diverse rekeningen
4.937
Herwaardering goud en deviezen
244.696
Algemene reserve en onverdeelde winst 125.804
Kapitaal
10.000

__________
2.357.988
=========

Beleningsrente: 1%

__________
2.357.988
=========

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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PROTOCOL HOUDENDE DE INSTELLING VAN DE KONINKRIJKS MARITIEME
ADMINISTRATIE (SAMENWERKINGSPROTOCOL KONINKRIJKS MARITIEME
ADMINISTRATIE)
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat van Nederland,
handelende in overeenstemming met de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector
van Aruba, de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van Curaçao en de Minister
van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van Sint Maarten,
Overwegende,
dat de overheden binnen het Koninkrijk vorm wensen te geven aan een georganiseerd, continu
ambtelijk samenwerkingsverband inclusief overlegfora tussen de landen, teneinde de belangen van
de Maritieme Administraties1 binnen het Koninkrijk op het gebied van scheepvaart gezamenlijk te
borgen;
Gelet op:
de artikelen 3, eerste lid, onderdeel e, 36, 37, eerste en tweede lid, onderdeel g, en 38, eerste lid,
van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
BESLUITEN:
Artikel 1 Koninkrijks Maritieme Administratie
1. Er is een Koninkrijks Maritieme Administratie (hierna: KMA).
2. De KMA is een samenwerkingsverband van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden:
i) Aruba;
ii) Curaçao;
iii) Sint Maarten, en
iv) Nederland (inclusief Bonaire, St Eustatius en Saba)2
3. De KMA brengt geen wijziging aan in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
landen over de partijen binnen de Maritieme Administratie(s) bij de uitvoering van wetgeving,
internationale verdragen of taken onder landsverantwoordelijkheden:
i) Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van kust-, haven-, en vlagstaatverantwoordelijkheden zijn en blijven een landsaangelegenheid.

1

2

Een Maritieme Administratie is de verzameling van entiteiten binnen een lidstaat die verantwoordelijk
is voor de implementatie en uitvoering van de geratificeerde internationale verdragen op gebied van
vlag-, kust-, en havenstaat.
inclusief Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
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ii) Voor overkoepelende onderwerpen (waaronder maritieme strategie, organisatie, kwaliteitsmanagement en initiatief bij implementatie van verdragswijzigingen) waarbij de verdragspartij internationaal als geheel wordt aangesproken is het Koninkrijk verantwoordelijk.
4. De KMA bestaat uit de stuurgroep (Maritiem Overleg Platform, hierna: MOP) en een ambtelijke voorbereidingsgroep van de KMA (hierna: vMOP) waarvan het Havenmeesteroverleg integraal onderdeel uitmaakt. Voorts kunnen er door het MOP subwerkgroepen ingesteld worden.
5. De KMA
a) is een samenwerkingsverband van de landen binnen het Koninkrijk met als doel om een
effectieve en efficiënte samenwerking van de Maritieme Administraties binnen het Koninkrijk te organiseren met betrekking tot maritieme onderwerpen en verdragsrechtelijke
verantwoordelijkheden die spelen binnen het Koninkrijk, waaronder die op het gebied van
scheepvaartveiligheid en nationaliteit van zeeschepen,
b) kent een structuur die recht doet aan hoe het Koninkrijk vanuit maritiem oogpunt internationaal georganiseerd is (het Koninkrijk is verdragspartij bij IMO-verdragen) met borging
van inbreng van de afzonderlijke Maritieme Administraties van de landen,
c) borgt continu de kwaliteit van de onderliggende Maritieme Administraties door middel
van het centraal stellen, actief uitvoering geven, opvolgen en borgen middels het voldoen
aan de verplichtingen zoals gesteld in III-code waar het internationaal toetsingsinstrument
IMSAS3 onderdeel van is,
d) borgt betrokkenheid en samenwerking van de landen binnen het Koninkrijk en daarmee
continuïteit (Plan-Do-Check-Act) op verschillende niveaus en in overlegfrequentie,
e) geeft duidelijkheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden,
f) faciliteert het adresseren en coördineren van hulpvragen van de landen4
6. Het overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geldt als sjabloon voor het
Global Integrated Shipping Information System (GISIS) van IMO. Wijzigingen worden door
de Single Point of Contact in nauwe samenwerking met de alternative permanent representative to IMO aan IMO doorgegeven.
Artikel 2 De vertegenwoordiging
1. Elk van de landen is vertegenwoordigd in het MOP en de vMOP.
a. De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (hierna:
Kustwacht) neemt als maritiem handhavingsexpert deel aan de vMOP.
b. Aan een vergadering van het MOP en de vMOP neemt van elke overheid een delegatie
deel.
c. De reis- en verblijfkosten voor deelname van een delegatie aan de vergaderingen komen
ten laste van de overheid dat de delegatie heeft afgevaardigd.

3

4

International Member States Audit Scheme cf IMO Instruments Implementation (III) Code res.
A.1067(28)
artikel 36 uit Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
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2. De delegaties worden gevormd door bijzondere vertegenwoordigers5 en middels bekrachtiging
van dit Protocol aangewezen door de betrokken ministers.
3. De leden van het MOP dragen zorg voor afstemming vooraf van te maken afspraken en het
uitvoeren van gemaakte afspraken.
4. Als leden van het MOP zijn aangewezen:
a. namens Aruba, de directeur Directie Scheepvaart,
b. namens Curaçao, de directeur Beleidsorganisatie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, de sectordirecteur Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning en het Hoofd Scheepvaartinspectie voor Curaçao,
c. namens St. Maarten, de directeur van de directie Maritieme Zaken,
d. namens Nederland, de directeur van de directie Maritieme Zaken en de Hoofdinspecteur
Nederlandse scheepvaartinspectie BES,
Tevens zijn als deelnemer toegevoegd:
e. Namens het Koninkrijk der Nederlanden, de Directeur Generaal Luchtvaart en Maritiem,
de Single Point of Contact voor IMSAS en de secretaris,
f. vertegenwoordiging van de eilanden Bonaire, St Eustatius en Saba.
5. De leden van de vMOP zijn:
a. namens Aruba, een jurist van Directie Scheepvaart,
b. namens Curaçao, een nautisch en een juridisch adviseur van de Maritieme Autoriteit Curaçao en een juridisch adviseur van de Beleidsorganisatie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning,
c. namens St. Maarten, een beleidsmedewerker en juridisch adviseur van de directie Maritieme Zaken,
d. namens Nederland, een beleidsmedewerker van de directie Maritieme Zaken, de Hoofdinspecteur Nederlandse scheepvaartinspectie BES,
Tevens zijn als deelnemer toegevoegd:
e. de Single Point of Contact voor IMSAS, een juridisch adviseur, Auditteam KMA en de
secretaris,
f. de vertegenwoordiging van de eilanden Bonaire, St Eustatius en Saba,
g. namens de Kustwacht, als adviseur en expert op gebied van maritieme handhaving: het
Hoofd Rechtshandhaving & beleid en/of Hoofd Operaties,
h. Havenmeesters op basis van uitnodiging.
6. Inhoudelijke deskundigen kunnen op verzoek van een van de leden en uitnodiging van het Secretariaat deelnemen.
7. Indien een lid of deelnemer niet aanwezig kan zijn bij de vergadering, kan het lid een plaatsvervanger aanwijzen.

5

cf artikel 37 eerste lid, en tweede lid, sub g uit Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
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Artikel 3 Onderwerpen
Tot de onderwerpen waarover ingevolge artikel 1, eerste en vijfde lid, ten minste wordt overlegd
en samengewerkt, behoren in elk geval:
a. aangelegenheden die samenhangen met de ontwikkeling van beleid en de uitvoering van regelgeving ten aanzien van de van de verdragsrechtelijke afspraken voor zeeschepen die gerelateerd zijn aan veiligheid (safety) en navigatie van zeeschepen6,
b. aangelegenheden die samenhangen met de ontwikkeling van beleid en de uitvoering van regelgeving ten aanzien van de verdragsrechtelijke afspraken voor zeeschepen die milieu gerelateerd zijn7,
c. aangelegenheden die samenhangen met de ontwikkeling van beleid en de uitvoering van de
regelgeving inzake de nationaliteit van zeeschepen,
d. aangelegenheden die samenhangen met de ontwikkeling van beleid en de uitvoering van overige scheepvaart gerelateerde regelgeving van de landen,
e. aangelegenheden die samenhangen met overige aspecten van de scheepvaart,
f. aangelegenheden die samenhangen met de deelname van het Koninkrijk aan de besluitvorming
inzake normen voor de scheepvaart op internationaal niveau,
g. afstemmen van inbreng van standpunten voor komende IMO vergaderingen en verzorgen van
terugkoppeling van verleden IMO vergaderingen,
h. de uitwisseling van kennis en ervaring; de uitwisseling van personeel en het ter beschikking
stellen van stageplaatsen,
i. de organisatie van en deelname aan trainingen en cursussen,
j. de voorbereiding door de landen op IMO- en interne audits,
k. het bevorderen van de samenwerking bij en het toezicht op de naleving en de handhaving van
in de landen geldende normen,
l. de uitwisseling van kennis en ervaring met de Kustwacht (Maritieme handhaving en hulpverlening), Rijkswaterstaat (pollution response) en andere organisaties actief in de scheepvaart.
Artikel 4 Overlegstructuur en -frequentie
1. Als voorzitter van een vergadering van het MOP wordt aangewezen de Directeur Generaal
Luchtvaart en Maritiem.
2. Het MOP kan de vMOP vragen om uitwerking en advies voor specifieke onderwerpen, eventueel in subwerkgroepen bestaande uit experts.
3. Tijdens de vergadering bespreekt het MOP de werkzaamheden en de resultaten van de vMOP
en stelt de benodigde acties, vervolgstappen en tijdsplanning vast.
4. Als voorzitter van de vMOP wordt aangewezen de Single Point of Contact voor IMSAS namens het Koninkrijk.

6

7

ten minste [as amended]: SOLAS 1974, SOLAS PROTOCOL 1988, STCW 1978, LOAD LINES 1966
(LL 1966), LL 66 PROT 1988, TONNAGE 1969, COLREG 1972, MLC, SCV en CCSS
ten minste [as amended]: MARPOL 73/78, MARPOL PROTOCOL 1997, Liability Conventions
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5. De voorzitter van de vMOP organiseert de taakverdeling, bewaakt de voortgang en draagt zorg
voor voorbereiding van (besluitvorming in) het MOP.
6. De voorzitters dragen, in persoon van de aangewezen secretaris vanuit het Koninkrijk, zorg
voor de voorbereiding en verslaglegging van de vergadering en voor de vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering. De besluitenlijst bevat monitoring van voortgang van het
werkplan zoals beschreven in artikel 6 vierde lid en eventuele bijstelling door tussentijdse besluiten. Het verslag en de besluitenlijst worden uiterlijk een maand na de vergadering verzonden en vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.
7. De structuur van de overlegorganen binnen de KMA is weergegeven in bijlage 1.
8. De vergaderingen van het MOP en de vMOP vinden viermaal per jaar plaats, en daarbij, indien mogelijk tenminste eenmaal per jaar in fysieke vorm, waarbij die fysieke vergadering zal
plaats vinden op nader te bepalen locatie.
9. Het Havenmeesteroverleg is tweemaal per jaar integraal onderdeel van de vMOP.
10. Het Havenmeesteroverleg is primair gericht op uitwisseling van informatie en kennis op gebied van kust- en havenstaataangelegenheden, heeft daarnaast de functie van het identificeren
en bediscussiëren van knelpunten met de mogelijkheid om aanbevelingen naar het MOP te
doen.
11. Het MOP stelt jaarlijks de vergaderdata voor het aankomende jaar vast, op de een na laatste
vergadering van het lopende kalenderjaar.
12. Indien wenselijk kunnen extra vergaderingen via videoconference worden belegd.
13. De voorzitters kunnen, bij afwezigheid, een plaatsvervanger aanwijzen.
14. Alle kosten die worden gemaakt in het kader van de organisatie van de vergadering van het
MOP komen ten laste van het land wat als gastheer van de vergadering optreedt.
Artikel 5 Secretariaat
1. De vergaderingen van het MOP en de vMOP worden ondersteund door een secretariaat.
2. Het secretariaat wordt ingevuld door een aangewezen beleidsmedewerker van de Directie Maritieme Zaken vanuit het Koninkrijk.
3. Elke overheid wijst een contactpersoon aan die (eerste) aanspreekpunt voor en ondersteuning
is voor het secretariaat.
4. Het secretariaat draagt zorg voor voorbereiding, verslaglegging en verzending van stukken
rondom vergaderingen.
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Artikel 6 Opstellen Meerjarenplan, Werkplan, en Jaarverslag
1. Eenmaal per 5 jaar stelt het MOP een strategisch meerjarenplan op. Het meerjarenplan geeft
helder overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per niveau en entiteit8,
bevat de bouwstenen voor de Maritieme Strategie inclusief doelstellingen voor de middellange
termijn.
2. Het meerjarenplan behoeft voorafgaande goedkeuring van de verantwoordelijke bewindspersoon van de landen.
3. Het MOP stelt jaarlijks op de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar een werkplan
vast voor de werkzaamheden in het daarop volgende kalenderjaar en een jaarverslag voor de
werkzaamheden verricht in het afgelopen jaar.
4. Het werkplan bevat een uitwerking van de doelstellingen uit de meerjarenplanning met specifieke beschrijving, meetbaar resultaat, haalbaar, realistisch, en tijdsplanning. De uitgewerkte
en vastgestelde doelen worden elke vergadering met het doorlopen van de actiepuntenlijst en
besluitenlijst gemonitord en indien nodig bijgestuurd middels het PDCA principe.
5. De voorzitter van het MOP draagt zorg voor het opstellen van het werkplan, meerjarenplan en
jaarverslag.
6. Het werkplan en meerjarenplan wordt voorbereid in de vMOP.
7. Instemming met het meerjarenplan borgt voldoende capaciteit en middelen per land voor uitvoering van het werkplan.
9. De besluitenlijsten per kalenderjaar, zoals bedoeld in artikel 4, zesde lid, worden samen met
het jaarverslag en het werkplan, ter kennisneming aangeboden aan de verantwoordelijke bewindspersonen van de landen.
Artikel 7 Algemene bepalingen en verantwoordelijkheden
1. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat van Nederland, de Minister belast met scheepvaartaangelegenheden van Aruba, de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
van Curaçao en de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie
van Sint Maarten, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het de uitvoering van dit samenwerkingsprotocol, het functioneren van de KMA en de uitvoering van het werkplan, meerjarenplan en in het MOP gemaakte afspraken.
2. Een minister is verantwoordelijk voor de taken die binnen het samenwerkingsverband en de
autonome Maritieme Administraties worden verricht.

8

Elk van de overheden brengt duidelijk in kaart wie de betrokken en verantwoordelijke Ministeries / partijen zijn t.a.v. de geratificeerde IMO verdragen aangaande invulling, uitvoering, opvolging, inclusief
evt. gedeelde verantwoordlijkheden.
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3. Elke minister informeert andere ministers tijdig en volledig over zaken die aard, inhoud en
taakuitvoering in de KMA of het doel van de KMA kunnen beïnvloeden. Er vindt zo nodig
met de andere ministers overleg plaats om ongewenste effecten voor de taakuitvoering in de
KMA of met betrekking tot het doel van de KMA te voorkomen of te beperken.
4. Elke minister is verantwoordelijk voor het vertalen van het toepasselijke beleid 9 in duidelijke
en uitvoerbare opdrachten ten behoeve van de nationale Maritieme Administratie en voor het
daartoe beschikbaar stellen van kwalitatief en kwantitatief voldoende middelen en informatie.
5. Elke minister neemt de exploitatie-uitgaven en investeringsuitgaven op in de begroting in de
vorm van meerjarige reeksen op inzake de bekostiging van de Maritieme Administratie, ter
uitvoering van de doelstellingen van de KMA.
Artikel 8 Evaluatie Protocol
1. Vijf jaar na inwerkingtreding van dit Samenwerkingsprotocol wordt gezamenlijk een verslag
opgesteld waarin de doeltreffendheid en effecten van dit protocol in de praktijk worden geëvalueerd.
2. De onderwerpen voor het verslag evenals identificatie van verbeterpunten worden jaarlijks geinventariseerd, door het secretariaat bijgehouden op een actiepuntenlijst en zijn onderdeel van
het jaarverslag.
3. Het verslag wordt ter kennisneming aangeboden aan de verantwoordelijke bewindspersonen.
Artikel 9 Wijziging Protocol
Dit Samenwerkingsprotocol kan na overeenstemming tussen Minister van Infrastructuur en Waterstaat van Nederland, de Minister belast met scheepvaartaangelegenheden van Aruba, de Minister
van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van Curaçao en de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van Sint Maarten worden gewijzigd of beëindigd.
Artikel 10 Inwerkingtreding Protocol
Dit Samenwerkingsprotocol treedt in werking met ingang van de dag van publicatie in de Staatscourant.
Artikel 11 Naam Protocol
Dit Samenwerkingsprotocol wordt aangehaald als: Samenwerkingsprotocol Koninkrijks Maritieme
Administratie.

9

zoals beschreven in art 3.
JAARGANG 2021 EDITIE NO. 13

LANDSCOURANT VAN ARUBA
18 juni 2021
Pagina 19
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Artikel 12 Publicatie Protocol
Dit Samenwerkingsprotocol zal in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Landscourant
van Curaçao en de Landscourant van Sint Maarten worden gepubliceerd.

15 maart 2021
Voor Aruba:
De Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector
C.V.J. Romero
Voor Curaçao:
De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Z.A.M. Jesus-Leito
Voor Nederland:
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Voor Sint Maarten:
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie
L.N.L. de Weever
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BIJLAGE 1: STRUCTUURMODELLEN OVERLEGFORA KONINKRIJKS MARITIEME
ADMINISTRATIE
Maritiem Overleg Platform (stuurgroep)

Vertegenwoordiging kan zich (incl mandaat) laten vervangen
Ambtelijke voorbereidingsgroep

Havenmeesters zijn halfjaarlijks onderdeel van de ambtelijke voorbereidingsgroep cf art 4 lid 9
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LANDSBESLUIT
VAN 24 MEI 2021 No. 27
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat ingevolge de Advocatenverordening er een Raad van Toezicht bestaat;
dat de heer mr. W.G.T.M. Kloes bij Landsbesluit van 29 maart 2019 No. 2
(DWJZ/No.1207/19), met ingang van 1 augustus 2019 als lid is benoemd van de Raad van
Toezicht voor een periode van drie jaren;
dat volgens de brief van de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, van 4 juni 2020, kenmerk Pr.067/2020, de heer mr. W.G.T.M. Kloes te kennen heeft gegeven dat hij per 1 januari 2021 niet meer beschikbaar zal zijn voor het vervullen van de functie van lid van de
Raad van Toezicht;
dat abusievelijk niet is voorzien in de ontslagverlening van de heer mr. W.G.T.M. Kloes als
lid van de Raad van Toezicht;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om aan de heer mr. W.G.T.M. Kloes, met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2021, zijn ontslag te verlenen als lid van de Raad van
Toezicht;
Gelet op:
artikel 21 van de Advocatenverordening;
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 januari 2021 aan de heer mr. W.G.T.M. Kloes als lid van de Raad van
Toezicht, zijn ontslag te verlenen onder dankzegging voor de door hem aan het Land bewezen diensten;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 24 mei 2021
J.A. Boekhoudt

De Minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 26 MEI 2021 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN ARBEID;

Overwegende:
dat bij landsbesluit van 13 augustus 2013 no. 19 (DRH No. 1629 geh) de Dienst Huur- en
Consumentenzaken met ingang van 1 november 2012 is ingesteld;
dat bij de ministeriële beschikking van 26 september 2018 een commissie werd ingesteld
teneinde de regering te adviseren omtrent de reorganisatie van de Dienst Huur- en Consumentenzaken, met als doel aan de internationale normen te voldoen en opdat consumentenbescherming op de meest effectieve wijze wordt bewerkstelligd;
dat uit het reorganisatieproces is gebleken dat de huidige formatie van de Dienst Huur- en
Consumentenzaken niet meer geschikt is voor deze tijd en dat de Dienst Huur- en Consumentenzaken omgevormd dient te worden in een nieuwe dienst, namelijk: Servicio na Defensa di
Consumidor;
dat het in dat verband wenselijk en noodzakelijk wordt geacht om de Dienst Huur- en Consumentenzaken op te heffen;
dat het landsbesluit van 13 augustus 2013 no. 19 (DRH No. 1629 geh), inzake de instelling
van de Dienst Huur- en Consumentenzaken, dient te vervallen;
dat het wenselijk is om het bovenstaande bij landsbesluit vast te leggen;
Gelet op:
artikel 10 van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no.94);
HEEFT BESLOTEN:
I.

bij het ministerie belast met consumentenzaken, de Servicio na Defensa di Consumidor met
ingang van 1 mei 2021 in te stellen;

II.

dat de Servicio na Defensa di Consumidor als doelstelling heeft: het bevorderen van de belangen van de consumenten en het waarborgen van een hoog niveau van consumentenbescherming, en bijdragen tot de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de economische belangen van consumenten, alsmede tot de bevordering van hun recht op voorlichting en
vorming, en hun recht van vereniging om hun belangen te behartigen;
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III. dat de Servicio na Defensa di Consumidor dient te streven naar de verwezenlijking van haar
doelstelling door middel van het uitvoeren van ten minste de navolgende taken:
1. het bevorderen van de consumentenbescherming tegen gevaren voor de gezondheid, de
veiligheid van producten en dienstverlening en de bescherming van een gezond leefmilieu;
2. het steunen van de consument bij geschillen respectievelijk verhaalsrecht onder andere
met betrekking tot financiële dienstverlening, algemene voorwaarden, gezondheidszorg,
ziekteverzekering, huurcontracten, e-commerce en privacybescherming;
3. het bevorderen van voorlichting en educatie van de consument op hun rechten en plichten met inbegrip van educatie op milieu, sociaal en economische gevolgen van hun keuze
en het bevorderen van duurzame consumptiepatronen;
4. het bevorderen en ondersteunen van consumentenorganisaties en instantie en de mogelijkheid dat deze hun standpunt kunnen presteren bij beslissingen die de consumenten
aanraken;
5. het toezicht houden op de naleving van de regelgeving en verordeningen die consumentenbescherming ten doel hebben middels daartoe door het bevoegde gezag aangewezen
ambtenaren;
IV. dat de leiding van de Servicio na Defensa di Consumidor bij het hoofd van de Servicio na
Defensa di Consumidor berust;
V.

dat de Servicio na Defensa di Consumidor zal bestaan uit:
1. Leiding;
2. Afdeling Advies en Onderzoek;
3. Afdeling Bedrijfsvoering;
4. Afdeling Consumentenbescherming;
5. Afdeling Inspectie en Toezicht;
6. Afdeling Voorlichting en Educatie;

VI. de Dienst Huur- en Consumentenzaken met ingang van 1 mei 2021 op te heffen en de werking van het landsbesluit van 13 augustus 2013 No. 19 (DRH No. 1629 geh), inzake de instelling van de Dienst Huur- en Consumentenzaken, te doen vervallen;
VII. dat dit landsbesluit in werking treedt met ingang van 1 mei 2021 en zal worden bekend gemaakt in de Landscourant van Aruba.
Oranjestad, 26 mei 2021
J.A. Boekhoudt

de minister van Sociale Zaken en Arbeid,
G.F. Croes
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LANDSBESLUIT
VAN 8 JUNI 2021 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector, a.i.
de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie en
de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Gelezen:
de ministerraadbeslissing van 2 juni 2021 (BE-36/21);

In overweging genomen hebbende:
dat bij Landsbesluit van 10 juni 2019 No.1 (DWJZ/No. B&A/2019/2034/2990) de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela voor de duur van drie maanden is beperkt tot de door de
directeur van de Directie Luchtvaart per geval te beoordelen vluchten voor vervoer over en
weer tussen Aruba en Venezuela van personen van de Nederlandse en Venezolaanse nationaliteit, die terugkeren naar Aruba respectievelijk Venezuela;
dat de periode van de tijdelijke beperking van de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela bij
Landsbesluit van 2 december 2019 No.1 (DWJZ/No.948/19), van 5 maart 2020 No.1
(DWJZ/No.201/20), van 9 juni 2020 No.1 (DWJZ/No.354/20), van 9 september 2020 No.2
(DWJZ/No.622/20), van 9 december 2020 No.1 (DWJZ/No.856/20) en van 9 maart 2021
No.1 (DWJZ/No.165/21) is verlengd, telkens met drie maanden;
dat laatstgenoemd landsbesluit op 10 juni 2021 zal vervallen;
dat in Venezuela nog steeds sprake is van een ernstige crisissituatie op politiek, sociaal, financieel en economisch gebied die een mogelijke uitstraling naar de regio kan hebben, onder andere naar Aruba;
dat niet uit te sluiten is dat verdere escalatie van de crisissituatie in Venezuela ernstige gevolgen kan hebben voor Aruba, onder meer in de vorm van een toename van de migratiestroom vanuit Venezuela naar Aruba, wat weer nadelige gevolgen kan hebben voor de
openbare orde en veiligheid in Aruba;
dat er voorts geen indicaties zijn dat Venezuela haar grenzen ook voor verkeer uit Curaçao
en Bonaire weer open zal stellen;
dat, gelet op het vorenstaande, het noodzakelijk is om de periode van de tijdelijke beperking
van de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela zoals vastgesteld bij Landsbesluit van 9 maart
2021 No.1 (DWJZ/No.165/21) te verlengen met drie maanden;
Gelet op:
artikel 4 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58);
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HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 10 juni 2021 de periode van de tijdelijke beperking van de luchtvaart tussen
Aruba en Venezuela, onder dezelfde voorwaarden zoals vastgesteld in het Landsbesluit van
10 juni 2019 No.1 (DWJZ/No. B&A/2019/2034/2990), te verlengen met drie (3) maanden;

II.

dat aan deze verlenging bekendheid wordt geven door middel van publicatie in een
“NOTICE TO AIRMEN”;

III. dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 8 juni 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Transport,
Communicatie en Primaire Sector, a.i.
D.P. Oduber

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

De minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
van 18 JUNI 2021 No. 1
de Gouverneur van Aruba
op voordracht van de minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie;

Overwegende:
dat op 25 juni 2021 de verkiezingen van de leden van de Staten zullen plaatsvinden;
dat het in het belang van de openbare orde en rust op die dag noodzakelijk is om van donderdag 24 juni 2021 18.00 uur tot zaterdag 26 juni 2021 06.00 uur de verkoop, aflevering en verstrekking van sterke en zwakalcoholische drank in vergunningslokaliteiten, met uitzondering
van bepaalde situaties, te verbieden en tevens de sluiting van bepaalde lokaliteiten te bevelen;
Gelet op:
artikel 56 van de Vergunningsverordening (AB 2002 no. GT 1);
HEEFT BESLOTEN:
I.

te bevelen dat van donderdag 24 juni 2021 18.00 uur tot zaterdag 26 juni 2021 06.00 uur
alle vergunningslokaliteiten waaraan vergunning of toestemming tot het verkopen van
sterke en zwakalcoholische drank is verleend -voor zover niet uitgezonderd onder ad II,
III, IV of V- gesloten moeten zijn en voorts te bevelen dat de zich in bedoelde lokaliteiten bevindende sterke of zwakalcoholische drank op generlei wijze verkocht, afgeleverd
of verstrekt mag worden;

II.

te bepalen dat winkels waarin behalve goederen ook sterke of zwakalcoholische drank
verkocht wordt, open mogen blijven, met dien verstande dat de zich daarin bevindende
sterke of zwakalcoholische drank niet verkocht, afgeleverd noch verstrekt mag worden;

III.

dat hotels en logementen open mogen blijven, met dien verstande dat het niet is toegestaan sterke of zwakalcoholische drank te verkopen, af te leveren of te verstrekken, anders dan uitsluitend aan eigen gasten niet zijnde ingezetenen;

IV.

dat de restaurants waar sterke of zwakalcoholische drank verkocht wordt, open mogen
blijven, met dien verstande dat de zich daarin bevindende sterke of zwakalcoholische
drank niet verkocht, afgeleverd noch verstrekt mag worden, met uitzondering van de
restaurants te Aeropuerto International Reina Beatrix, waar uitsluitend aan vertrekkende
en transitopassagiers sterke of zwakalcoholische drank verstrekt c.q. verkocht mag worden;
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V.

dat zogenoemde refresquerias waar zwakalcoholische drank verkocht wordt, open mogen blijven, met dien verstande dat de zich daarin bevindende zwakalcoholische drank
niet verkocht, afgeleverd en verstrekt mag worden.
Oranjestad, 18 juni 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van 18 JUNI 2021
de minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie;
Overwegende:
dat op 25 juni 2021 de verkiezingen van de leden van de Staten zullen plaatsvinden;
dat het in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid op die dag noodzakelijk is om
de verkoop, aflevering en/of verstrekking aan het publiek van sterke en zwakalcoholische
drank te verbieden en wel vanaf 18.00 uur op donderdag 24 juni 2021 tot 06.00 uur op zaterdag 26 juni 2021;
Gelet op:
artikel 5 van de Algemene Politieverordening (AB 1995 no. GT 8);
HEEFT BESLOTEN:
dat het een ieder op donderdag 24 juni 2021 vanaf 18.00 uur tot 06.00 uur op zaterdag 26
juni 2021, verboden is vanuit winkels, pakhuizen, lokaliteiten of andere inrichtingen waarvoor geen vergunning of toestemming ingevolge de Vergunningsverordening voor de verkoop van zwak- alcoholische drank voor gebruik is vereist, enigerlei alcoholhoudende
drank te verkopen, af te leveren en/of te verstrekken.
de minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van 18 JUNI 2021
de minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie;
Overwegende:
dat op 25 juni 2021 de verkiezingen van de leden van de Staten zullen plaatsvinden;
dat het in het belang van de openbare orde en rust tijdens die dag noodzakelijk wordt geacht
om maatregelen met betrekking tot het gebruik van geluidversterkingsinstallaties te treffen;
Gelet op:
artikel 5 van de Algemene Politieverordening (AB 1995 GT 8);
HEEFT BESLOTEN:
te bepalen dat het een ieder verboden is op 25 juni 2021 vanaf 06.00 uur tot 20.00 uur door
middel van een geluidversterkingsinstallatie binnen een afstand van 50 meter van een stembureau:
1.

aankondigingen met betrekking tot de verkiezingen, in welke vorm dan ook, te doen
of te laten doen; en/of

2.

muziek ten gehore te brengen of te laten brengen.

de minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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