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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 302, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 2001 no. 89)

Citeertitel: Interimbesluit voogdij door rechtspersonen
Vindplaats : AB 2013 no. 24
Wijzigingen: Geen
======================================================================
Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
Minister
: de minister, belast met aangelegenheden van justitie;
rechtspersoon : een in Aruba gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, stichting of instelling van weldadigheid, wier statuten, stichtingsbrieven of reglementen de duurzame verzorging van minderjarigen voorschrijven.
Artikel 2
De rechter in eerste aanleg kan de voogdij opdragen aan een
rechtspersoon die zich blijkens een schriftelijke, bij landsbesluit
aanvaarde verklaring van zijn bestuur, onderwerpt aan de volgende
voorschriften:
a. de rechtspersoon draagt zorg voor een gezonde geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de minderjarigen;
b. de rechtspersoon is zodanig toegerust dat een doeltreffende uitoefening van zijn taak verzekerd is;
c. de rechtspersoon beschikt in voldoende mate over bekwaam en deskundig personeel;
d. de rechtspersoon voert een nauwkeurige financiële administratie;
e. de rechtspersoon brengt jaarlijks vóór 1 april aan de Minister een
verslag uit over zijn werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar;
f. de rechtspersoon maakt wijzigingen in zijn statuten, stichtingsbrieven of reglementen en van wijzigingen in de samenstelling van
zijn bestuur en personeel zo spoedig mogelijk kenbaar aan de Minister;
g. de rechtspersoon laat controle vanwege de Minister op de naleving
van de gestelde voorwaarden toe.
Artikel 3
1. Het personeel van de rechtspersoon is van goed gedrag, hetgeen
blijkt uit een door elk personeelslid afzonderlijk over te leggen verklaring als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Landsverordening
op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag
(AB 1989 GT 83).
2. Het personeel is geneeskundig goedgekeurd. De Minister kan bepalen dat het personeel onderworpen wordt aan geregeld geneeskundig
toezicht voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is met het oog
op de zorg voor de gezondheid van de minderjarigen.
3. Het personeel is door opleiding, deskundigheid en persoonlijke
geschiktheid voldoende bekwaam voor de hem opgedragen taken. Aan de
verdere opleiding en bijscholing van het personeel, in het bijzonder
de pedagogische vorming, wordt voortdurend aandacht geschonken.
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4. Het bestuur van de rechtspersoon draagt zorg voor een behoorlijke regeling van de werktijden, de vakantie en andere arbeidsvoorwaarden van het personeel.
Artikel 4
1. De verklaring, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt voor onbepaalde tijd afgelegd.
2. De verklaring is schriftelijk opzegbaar met een termijn van 6
maanden.
3. Indien de rechtspersoon op het tijdstip van de verklaring niet
aan alle wettelijke vereisten voldoet, kan de aanvaarding voor een bepaalde tijd geschieden.
4. De aanvaarding kan worden ingetrokken, indien de rechtspersoon
niet meer voldoet aan de in artikel 2 bedoelde voorwaarden. Een dergelijke intrekking geschiedt met inachtneming van een termijn van ten
hoogste 6 maanden.
Artikel 5
1. De plaatsing van minderjarigen, bedoeld in artikel 305 van Boek
1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 2001 no. 89) in pleeggezinnen of inrichtingen, wordt geregeld bij schriftelijke overeenkomst
tussen enerzijds de pleeggezinnen of inrichtingen en anderzijds de
rechtspersoon aan wie de voogdij is opgedragen. De overeenkomst bevat
in ieder geval de bepaling dat de minderjarigen met niet meer huishoudelijke en andere werkzaamheden mogen worden belast dan het belang van
hun opvoeding gedoogt. Een dergelijke overeenkomst is onderworpen aan
de voorafgaande goedkeuring van de Minister.
2. Op de inrichtingen, bedoeld in het eerste lid zijn de onderdelen a tot en met g, van artikel 2 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die
van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt terug
tot en met 1 oktober 2009.
2. Het kan worden aangehaald als Interimbesluit voogdij door
rechtspersonen.

