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ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 26 juni 2018, werd ondergetekende benoemd tot de (nieuwe) curatrice over Lilian Carmen Gilberta Engelhardt
Rasmijn, geboren op 19 juni 1971, op Curaçao, die reeds op 29 september 2015 onder
was curatele gesteld.
De curatrice,
mr. D.L. Emerencia
ADOPTIE
Bij beschikking van 26 juni 2018 werd door
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, de
adoptie uitgesproken van:
Santiago Buitrago Velasquez, geboren 9 december 2001 in Colombia door Jose Gregorio
Peña, geboren 24 juli 1962 in Venezuela en
dat de geslachtsnaam van de geadopteerde
Peña zal luiden.
De advocaat,
mr. D.G. Kock

EDITIE NO. 17

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

BEKENDMAKING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
maakt bekend dat:
dat
de
naamloze
vennootschap
INARCH (INTERIOR & ARCHITECTURAL DESIGN) N.V., gevestigd en
kantoorhoudende te Williamstraat 4, in
Aruba, Carlos Adelberto PROFET in
Curaçao en Mildred Socorro SICARD
in Duitsland op 31 juli 2018 ter griffie
van dit gerecht een verzoek tot surseance van betaling hebben ingediend;
dat bij beschikking van 7 augustus 2018
van de rechter bij dit gerecht de voorlopige surseance van betaling is verleend,
met benoeming van mr. E.H.J. Martis,
kantoorhoudende te Caya Dr. J.E.M.
Arends 12 in Aruba tot bewindvoerder;
dat de dag waarop de bekende schuldeisers en ook de verzoekers op voornoemd verzoekschrift zullen worden
gehoord is bepaald op woensdag 7 november 2018 om 14.00 uur in het gerechtsgebouw;
dat bij dit verzoekschrift geen ontwerp
van akkoord is gevoegd.
De griffier,
E.E. de Weever
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LIQUIDATIE
AB INVESTMENTS I N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 21 mei 2018 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Aruba Bank N.V.
Camacuri 12
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
AB INVESTMENTS II N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 21 mei 2018 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Aruba Bank N.V.
Camacuri 12
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
AB INVESTMENTS III N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 21 mei 2018 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.

Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Aruba Bank N.V.
Camacuri 12
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
AB INVESTMENTS IV N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 21 mei 2018 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Aruba Bank N.V.
Camacuri 12
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
RIO GRANDE A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat de bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en de
naam is doorgehaald in het handelsregister.
De vereffenaar,
EuroTrust International N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
DOMINGUEZ CONTRACTOR N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 13 juli
2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Milagros D.V. Molina Hernández
Plantersrust 7, Aruba
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LIQUIDATIE
STICHTING DIVINE WIND MINISTRIES
( in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde stichting
is voltooid en de naam is op 8 augustus 2018
in het stichtingenregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Luis P. Tromp
Rooi Afo 27-C

de grosse van een rechterlijke vonnis in Kort
Geding van 4 juli 2018 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met bevel om binnen ZEVEN
(7) dagen aan de inhoud te voldoen, welk
hierbij kortheidshalve wordt verwezen;
De deurwaarder,
B.R. Roos

FAILLISSEMENT
Bij vonnis van 7 augustus 2018 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
Shamiyana N.V. h.o.d.n. Taj Mahal Restaurant, gevestigd te Havenstraat 36, lokaal 1-B
in Aruba, (op eigen verzoek) in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr.
J.M. (Jeannot) de Cuba tot curator en benoeming van mr. J. Sap tot rechter-commissaris.
Schuldeisers van de gefailleerde 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
Caya Ernesto O. Petronia 62
Oranjestad, Aruba
T +297 583 8144
F +297 583 8145
E jeannot@decubawever.com

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 de
10 augustus 2017; waarvan afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba,
die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is aan: ETHLINE ETRUDH LUCHEN
KOOLMAN, zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 12 juni
2018, ten verzoeke van: Marjon Désirée Bareño; wonende in Aruba, waarbij: de adoptie
van David Dawsen RIVERO VILLAHERMOSA, geboren op 1 februari 2009 in Aruba,
door Marjon Désirée BAREÑO is uitgesproken, en verstaat dat de geslachtsnaam van de
geadopteerde BAREÑO zal luiden.
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 26 juli 2018, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Directeur van de DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van Emeterio
Jacinto GOMEZ, wonende in Aruba, aan:
EVA DE JONG, zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
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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, 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 6 augustus 2018,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
voor GEZIEN heeft getekend, is MARGARITA ALEXANDRA CRUZ PEÑA, zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba
of elders,
OPGEROEPEN
om op maandag, 19 november 2018 des
voormiddags om 09.00 uur ter terechtzitting
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
in het gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat
nr. 51 te Oranjestad in Aruba te verschijnen,
teneinde op het door AMILCO DELFINO
BOEKHOUDT, ingediend verzoek (EJAUA201802164) te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende deurwaarder van 1 augustus 2018, is RAFAELA
ANTONIA RAMIREZ, zonder bekende
woon- of verblijfplaats, in Aruba
BETEKEND
een grosse van de beschikking van 2 juli
2018, waarbij ten verzoeke van GEORGE
NATHANIEL MONAH, wonende in Aruba,
de echtscheiding is uitgesproken, tussen partijen op 23 april 1988 in de Dominicaanse
Republiek met elkander gehuwd.
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 de ondergetekende deurwaarder van 6 augustus 2018, waarvan een afschrift is achtergelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke
voor GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke
van de naamloze vennootschap DUVIT
ARUBA N.V., gevestigd in Aruba, aan
MICHIEL EMILIO ROSA, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats;
BETEKEND:
een grosse van 8 januari 2014, door de E.A.
Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba, met bevel om binnen TWEE (2)
dagen aan de inhoud te voldoen;
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
OPENBARE AANBESTEDING
Het Land Aruba is voornemens om in het
openbaar aan te besteden, het project:
”Aanschaf van hardware en software voor
de DTZ
Korte omschrijving van het werk:
Het leveren van servers, desktop, laptops,
switches, routers, firewall en programmatuur
voor de Directie Telecommunicatiezaken
(DTZ) alsmede het monteren en configureren
van voornoemde hardware en software. Deze
aanbesteding wordt ten behoeve van het project ”automatiseringsproject DTZ” uitgevoerd.
Uitvoeringstermijn:
Binnen 12 weken
Opdrachtgever:
Land Aruba
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Verkrijgbaarheid Terms of Reference:
De Terms of Reference (ToR), is vanaf 20
augustus 2018 verkrijgbaar bij DTZ te Rumbastraat 19 tegen betaling van AWG. 250,-.
De betaling dient te worden voldaan op de
volgende bankrekening onder vermelding van
”ToR- automatiseringsproject DTZ”:
 RBC Royal Bank (Aruba) N.V.
- bankrekening nr. 30.71.073
Inlichtingen:
Een inlichtingenvergadering wordt gehouden
in de vergaderzaal van DTZ op 31 augustus
2018 om 10:00 a.m. U kunt op die dag uw
vragen mondeling stellen. Deze vragen dienen tijdens de inlichtingenvergadering ook
door u schriftelijk te worden overhandigd.
Vóór deze vergadering kunnen inlichtingen
schriftelijk per e-mail dirtelza@setarnet.aw
t.a.v. de heer J. Ludwig Jansen MSc. uiterlijk
29 augustus 2018 om 3:30 p.m. worden aangevraagd bij de DTZ.
Nota van inlichtingen:
De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op
14 september 2018 en is vanaf die datum verkrijgbaar bij DTZ en wordt verzonden naar
alle gegadigden.
Inschrijving:
De inschrijving geschiedt in de Nederlandse
taal en uitdrukkelijk door middel van een bij
de ToR gevoegd en gewaarmerkt inschrijvingsformulier en dient uiterlijk op 21 september 2018 vóór 11:00 a.m. middels één (1)
origineel en twee (2) kopieën van alle verzochte documenten en één (1) kopie in Pdfformaat op CD of USB stick bij de DTZ te
Rumbastraat 19 te zijn ingeleverd in de daarvoor bestemde bus.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Ingevuld inschrijvingsformulier;
2. Bewijs van inschrijving in het register
van de Kamer van Koophandel en Nij-

3.

4.

5.

verheid Aruba (niet ouder dan zes (6)
maanden;
Bereidheidsverklaring van een lokale
bank tot het afgeven van een bankgarantie van 10 % van de inschrijfsom;
Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen;
Andere vereisten zoals vastgelegd in de
ToR.

Openbare aanbesteding:
De openbare aanbesteding vindt plaats op 21
september 2018 om 10:00 a.m. op het kantoor
van de DTZ te Rumbastraat 19.
Bepalingen geregeld in de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) en het
Landsbesluit openbare aanbestedingen (AB
1996 no. 58) zijn van toepassing
Gestanddoening:
De termijn van gestanddoening is negentig
(90) kalenderdagen na de uiterlijke datum van
inschrijving.
Directievoering:
De directievoering zal in handen zijn van de
DTZ.
OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, maakt bekend dat het Land Aruba
voornemens is om het volgende project openbaar aan te besteden:
“Het leveren van helikopterdiensten ten
behoeve van het Korps Politie Aruba door
middel van een leaseovereenkomst”
Korte omschrijving en doel van het project:
Het project bestaat uit het inzetten van een
helikopter (inclusief de service van een piloot) en uitvoeren van helikopterdiensten in
Aruba ten behoeve van het Korps Politie
Aruba door middel van een leaseovereenkomst. Het project heeft als primaire doel om
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te beschikken over helikopterdiensten als
hulpmiddel in het kader van de criminaliteitsbestrijding, handhaving van de openbare orde
en opsporingswerkzaamheden. De inzet van
een helikopter (inclusief de service van een
piloot) zal onder aanwijzing/instructie van het
Korps Politie Aruba ondersteunende politiewerkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van het Korps Politie Aruba. Naast politiewerkzaamheden zal de helikopter tevens
ingezet worden voor ziekentransport om
(zwaar) gewonden te vervoeren vanuit moeilijk te bereiken locaties in Aruba en voor het
zoeken van vermiste personen op land en zee
(search and rescue).
Uitvoeringstermijn project:
binnen 1 maand (30 kalenderdagen) na de datum van gunning.
Adres en tijdstip verkrijgbaarheid bestek:
De volledige projectomschrijving zoals opgenomen in het bestek is vanaf maandag 27
augustus 2018 ter inzage beschikbaar bij het
Korps Politie Aruba, Macuarima 65, Santa
Cruz. Afschriften van het bestek zijn vanaf
die datum tegen betaling van 500 AWG beschikbaar bij het Korps Politie Aruba op hetzelfde adres. Dit bedrag moet worden voldaan
bij het secretariaat van het Korps Politie Aruba.
Inlichtingen:
Een inlichtingenvergadering wordt gehouden
in de vergaderzaal van het Korps Politie Aruba te Macuarima 65, Santa Cruz, op vrijdag
7 september 2018 om 10:00 uur a.m. U kunt
op die datum uw vragen ten aanzien van het
project mondeling stellen. Vóór deze vergadering kunnen inlichtingen schriftelijk of per
e-mail xaviera.vis@ministeriejustitie.com uiterlijk op dinsdag 4 september 2018 om
17:00 uur worden aangevraagd bij het Korps
Politie Aruba op hetzelfde adres. De vragen
die schriftelijk zijn ingediend zullen tevens
op de inlichtingenvergadering worden behandeld.

Nota van inlichtingen:
De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op
maandag 17 september 2018 en is vanaf die
datum kosteloos verkrijgbaar bij het Korps
Politie Aruba te Macuarima 65, Santa Cruz.
De nota van inlichtingen maakt tevens deel
uit van het bestek en wordt in ieder geval verzonden naar alle gegadigden die een bestek
hebben aangeschaft.
Inschrijving:
De inschrijving geschiedt in de Nederlandse
of Engelse taal en uitdrukkelijk door middel
van een bij het bestek gevoegd inschrijfformulier en offertelijst, vergezeld van opgave
van de vereiste technische specificaties en
overige in het bestek gestelde vereisten. De
inschrijving dient middels 1 exemplaar van
alle verzochte documenten vóór of uiterlijk
op maandag 1 oktober 2018 om 09:00 uur
a.m. in een gesloten enveloppe in de daarvoor
bestemde bus bij het Korps Politie Aruba te
Macuarima 65, Santa Cruz, te worden ingediend. Het is niet mogelijk om de dienstverrichting in gedeelten te verdelen of in gedeelten in te schrijven.
Openbare aanbesteding:
De openbare aanbesteding vindt plaats op
maandag 1 oktober 2018 om 10:00 uur
a.m. ten kantore van het Korps Politie Aruba,
Macuarima 65. De inschrijvingen zullen op
die dag door de voorzitter of secretaris van de
aanbestedingscommissie in het openbaar
worden voorgelezen. Personen die in ieder
geval daarbij aanwezig mogen zijn, zijn de
leden van de aanbestedingscommissie, de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie en
de door hem aan te wijzen personen, de
Korpschef van het Korps Politie Aruba en de
door hem aan te wijzen personen alsmede
vertegenwoordigers van de bedrijven die een
inschrijving hebben ingediend.
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Technische vereisten:
De helikopter moet uitgerust zijn met een of
meerdere turbinemotor(en);
Tenminste een maximum startmassa (“maximum takeoff weight”) hebben van 2500 ponden;
Zitplaatsen hebben voor ten minste drie passagiers;
De helikopter is minimaal uitgerust voor Instrument Flight Rules (IFR) Operaties;
De helikopter moet uitgerust zijn met extra
verlichting vergelijkbaar met tenminste “25
million candle Power Search light”;
De helikopter moet uitgerust zijn met een
Global Positioning System (GPS);
De helikopter moet uitgerust zijn met het
“FLIR Imaging system”;
De helikopter moet in staat zijn een persoon
op een brancard liggend te vervoeren;
De helikopter moet voldoen aan de overige
vereisten zoals opgenomen in het bestek.
Gestanddoening:
De termijn van gestanddoening is negentig
(90) kalenderdagen na de uiterlijke datum van
inschrijving.
Toepasselijke bepalingen:
Op de aanbesteding is van toepassing: het
Landsbesluit openbare aanbestedingen (AB
1996 no. 58).
Opdrachtgever:
De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, namens het Land Aruba.
Correspondentieadres:
Korps Politie Aruba, Macuarima 65 (Centro
di Husticia, Santa Cruz), Aruba.

PUBLIC TENDER
The Minister of Justice, Security and Integration announces that Land Aruba intends to
put the following project out to public tender:
“The provision of helicopter services for
the benefit of the Police Force Aruba based
on a lease agreement”
Brief description and objective of the project:
The project consists of the deployment of a
helicopter (including service of a pilot) and
the provision of helicopter services in Aruba
for the benefit of the Police Force Aruba
based on a lease agreement. The primary objective of the project is to have helicopter
services available to assist in the fight against
crime, the maintenance of public order and
investigations. The helicopter (including service of a pilot) will be deployed for performing supporting police work for the benefit of
the Police Force Aruba on the instructions of
the Police Force Aruba. In addition to police
work, the helicopter will also be deployed for
patient transportation to transport (seriously)
injured persons from hard to reach locations
in Aruba and for the search and rescue of
missing persons on land and at sea.
Project implementation period:
Within one month (30 calendar days) following the date of awarding the contract.
Address and time availability specifications:
The full project description as included in the
specifications will be available for inspection
at the Police Force Aruba, Macuarima 65,
Santa Cruz as of Monday, August 27, 2018.
As of that date, copies of the specifications
will be available at the Police Force Aruba at
the same address, against payment of AWG
500. This amount must be paid at the secretariat of the Police Force Aruba.
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Information:
An information meeting will be held in the
conference room of the Police Force Aruba at
Macuarima 65, Santa Cruz on Friday, September 7, 2018 at 10:00 a.m. On that date,
you can ask your questions about the project
orally. Prior to this meeting, information can
be requested from the Police Force Aruba in
writing or by email
xaviera.vis@ministeriejustitie.com at the
same address no later than Tuesday, September 4, 2018 at 05:00 p.m. Questions that
have been submitted in writing will also be
dealt with at the information meeting.

Public procurement:
The public procurement will be held at the
office of the Police Force Aruba at Macuarima 65 on Monday, October 1, 2018 at 10:00
a.m. The tenders will be read out in public by
the chairman or secretary of the Tender
Committee on that day. Persons who may in
any event attend are the members of the Tender Committee, the Minister of Justice, Security and Integration and the persons to be designated by him, the Chief of Police of the Police Force Aruba and the persons to be designated by him, as well as representatives of the
companies that have submitted a tender.

Summary of additional information and
changes:
The summary of additional information and
changes will be adopted on Monday, September 17, 2018 and will be available free of
charge at the Police Force Aruba at Macuarima 65, Santa Cruz as of that date. The summary of additional information and changes
will also form part of the specifications and
will, in any event, be sent to all candidates
who have purchased the specifications.

Technical requirements:
The helicopter must be equipped with one or
more turbine engine(s).
The helicopter must at least have a maximum
take-off weight of 2500 pounds.
The helicopter must have seating capacity for
at least three passengers.
The helicopter must at least be equipped for
Instrument Flight Rules (IFR) Operations.
The helicopter must be equipped with extra
lighting comparable to at least “25 million
candle Power Search light”.
The helicopter must be equipped with a
Global Positioning System (GPS).
The helicopter must be equipped with the
FLIR Imaging System.
The helicopter must be able to transport a
person lying on a stretcher.
The helicopter must comply with the other
requirements as included in the specifications.

Submission of tenders:
Tenders must be submitted in Dutch or English and expressly by means of a tender form
and offer list attached to the specifications,
accompanied by a statement of the required
technical specifications and other requirements laid down in the specifications. Tenders must be submitted in the form of 1 copy
of all requested documents in a closed envelope in the designated box at the Police Force
Aruba at Macuarima 65, Santa Cruz, before
or no later than Monday, October 1, 2018 at
09:00 a.m. It is not possible to divide the services to be provided into parts or to tender for
parts of the services to be provided.

Validity:
The period of validity is ninety (90) calendar
days as of the final date for the submission of
tenders.

JAARGANG 2018 EDITIE NO. 17

LANDSCOURANT VAN ARUBA
17 augustus 2018
Pagina 9
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Applicable provisions:
The public procurement is governed by the
National Decree on Public Procurements
(“AB” [Official Gazette] 1996 No. 58).

No. 37

Client:
The Minister of Justice, Security and Integration, on behalf of Land Aruba.

No. 38

Correspondence address:
Police Force Aruba, Macuarima 65 (Centro di
Husticia, Santa Cruz), Aruba.
UITGEGEVEN NUMMERS VAN HET
AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
Door de minister van Justitie zijn in de jaargang 2018 de volgende nummers van het Afkondigingsblad van Aruba uitgegeven:
No. 13

No. 28

No. 35

No. 36

BESLUIT van 15 november 2016,
houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband
met de aanpassing van de tarieven
per 1 januari 2017 (Stb. 2016, 449)
MINISTERIЁLE REGELING van
3 mei 2018 tot wijziging van de
Regeling inschrijving en inschrijvingskenmerk (AB 1991 no. GT
36)
RIJKSWET van 14 maart 2018,
houdende goedkeuring van de op
18 oktober 2013 te Londen tot
stand gekomen wijzigingen van
het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van
verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en
andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8)
(Trb. 2014, 46 en 144) (Stb. 2018,
103)
LANDSBESLUIT van 11 juni
2018 no. 1, houdende inwerkingtreding van de Landsverordening
van 15 september 2016 (AB 2016
no. 48) tot wijziging van de Vergunningsverordening (AB 2002
no. GT 1)

No. 39

No. 40

No. 41

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 30 mei
2018 tot wijziging van het Landsbesluit toevoeging in strafzaken
(AB 1997 no. 50)
BESLUIT van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 30
mei 2018, nr. IENW/BSK2018/76657, houdende wijziging
van het Besluit erkende organisaties Schepenwet in verband met de
actualisatie van erkende organisaties en keuringsinstanties en de intrekking van de aanwijzing van
Register Holland B.V. als keuringsinstantie (Scrt. 2018, 29576)
RIJKSWET van 30 mei 2018, houdende wijziging van de rijkswet
van 7 juli 2010 tot vaststelling van
een zeegrens tussen Curaçao en
Bonaire, en tussen Sint Maarten en
Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het
Koninkrijk der Nederlanden en de
regering van de Franse Republiek
inzake maritieme afbakening in het
Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en
82) (Stb. 2018, 166)
REGELING van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 6 juni
2018 nr. 2018-0000338062, houdende de wijziging van de procedure voor de aanvraag van een
reisdocument voor vluchtelingen
of voor vreemdelingen als bedoeld
in artikel 12, 14 en 15, tweede lid,
van de Paspoortwet (Scrt. 2018,
33030)
MINISTERIЁLE REGELING van
27 juni 2018 ter uitvoering van de
Prijzenverordening (AB 1991 no.
GT 17) (Prijsregeling kippeneieren)
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No. 42

No. 43

No. 44

No. 45

No. 46

No. 47

MINISTERIЁLE REGELING van
27 juni 2018 ter uitvoering van de
Prijzenverordening (AB 1991 no.
GT 17) (Prijsregeling brood)
MINISTERIЁLE REGELING van
27 juni 2018 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening (AB 1991 no. GT 17)
(Prijsregeling premie WA-verzekering motorrijtuigen)
MINISTERIЁLE REGELING van
28 juni 2018 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening (AB 1991 no. GT 17)
(Prijsregeling premie WA-verzekering motorrijtuigen 2018)
REGELING van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 14 juni
2018, nr Min-Buza.2018.1422-22,
houdende bepalingen inzake vrijstelling van de visumplicht op
grond van de Rijksvisumwet (Regeling vrijstelling visumplicht
Rijksvisumwet)
(Scrt.
2018,
34529)
REGELING van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 14 juni
2018, nr. Min-Buza-2018.1422-22,
tot regeling van de verblijfstermijn
die aan een visum voor de toegang
tot Caribisch Nederland kan worden verbonden en van de instanties
waar een visum kan worden aangevraagd
(Uitvoeringsregeling
Rijksvisumwet)
(Scrt.
2018,
34531)
BESLUIT van 4 juni 2018, houdende vaststelling van het tijdstip
van inwerkingtreding van de
Rijkswet van 23 augustus 2016,
houdende bepalingen omtrent de
verlening van visa voor de toegang
tot de landen van het Koninkrijk
(Rijksvisumwet) (Stb. 2018, 178)

No. 48

No. 49

BESLUIT van 20 juni 2018, houdende vaststelling van het tijdstip
van inwerkingtreding van de
rijkswet van 30 mei 2018, houdende wijziging van de rijkswet van 7
juli 2010 tot vaststelling van een
zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba
(Stb. 2010, 342), ter uitvoering van
het op 6 april 2016 te Philipsburg
tot stand gekomen Verdrag tussen
de regering van het Koninkrijk der
Nederlanden en de regering van de
Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch
gebied (Trb. 2016, 52 en 82) (Stb.
2018, 166) (Stb. 2018, 206)
LANDSBESLUIT van 19 juli
2018 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30)

JAARGANG 2018 EDITIE NO. 17

