LANDSCOURANT
════════════════════ VAN ARUBA ═════════════════════
═════════════════════════════════════════════════════════════
JAARGANG: 2018

INHOUD

31 AUGUSTUS 2018

PAGINA

Abonnementsprijs ingaande 3 juni
2004, inclusief portokosten, per jaar
bij vooruitbetaling Afl. 85,.

ONDERCURATELESTELLINGEN .................................................. 1
OPROEPINGEN ................................................................................ 1-2
LIQUIDATIES ................................................................................... 2-4
AANKONDIGINGEN DEURWAARDERS .................................... 4-8
BEKENDMAKING AAN ALLE LEVERANCIERS
VAN LAND ARUBA ............................................................................. 9
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN
GOEDEREN EN DIENSTEN AAN LAND ARUBA ....................... 10
HANDHAVINGSBELEID LANDSVERORDENING KWALITEIT IN DE GEZONDHEIDSZORG .......................................... 11-22
VERKORET BALANSSEN CBA ................................................ 23-24
LANDSBESLUIT VAN 7 AUGUSTUS 2018 NO. 3 ......................... 25
MINISTERIËLE BESCHIKKING VAN 10 AUGUSTUS 2018 ..... 26

ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 3 juli 2018 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de beslissing uitgesproken dat: Vida Yvonne Leslie,
geboren op 16 september 1932 in Sint Eustatius, onder curatele is gesteld, benoemd over
de onder curatele gestelde tot curator is,
Charlene Janice Leslie, geboren op 25 december 1968 in Aruba en wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. Z.T.M. Arendsz-Marchena
ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 3 juli 2018 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de beslissing uitgesproken dat: Lydia Rosaline Leslie,
geboren op 29 oktober 1930 in Sint Eustatius,
onder curatele is gesteld, benoemd over de
onder curatele gestelde tot curator is, Charlene Janice Leslie, geboren op 25 december
1968 in Aruba en wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. Z.T.M. Arendsz-Marchena

EDITIE NO. 18

Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

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

OPROEPING

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

Stacy-Ann Natoya EDWARDS, wonende
in Jamaica,

om op 20 november 2018 om 9:45 uur, voor
de rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door mevrouw Blancy Lee
Ledford, ingediend verzoek m.b.t. voogdijwijziging
over
de
minderjarigen
(AUA201802395 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
LIQUIDATIE

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

Winston Egbert Claudell BOEKHOUDT,
zonder bekende woon- of verblijfplaats in
Bonaire,

om op 4 september 2018 om 15:30 uur, voor
de rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door de Directie Voogdijraad, ingediend verzoek m.b.t. voorlopige ondertoezichtstelling van de minderjarige
(AUA201802625 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
LIQUIDATIE
ARUBA TRUSTKANTOOR N.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden 24 augustus 2018
is besloten de vennootschap te ontbinden onder benoeming van ATS Management N.V.,
gevestigd te Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A,
Oranjestad, Aruba tot de vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
BANCO NATIONAL DE HIPOTECAS N.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden 24 augustus 2018
is besloten de vennootschap te ontbinden onder benoeming van ATS Management N.V.,
gevestigd te Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A,
Oranjestad, Aruba tot de vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba

MAROSHAILUNA HORECA V.B.A.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 24 juli 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,
Maria Effie Geerman
Caya Totomo 17
LIQUIDATIE
NA CARIBBEAN ENTERPRISES V.B.A.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 11 juli 2018 is besloten tot een 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,
Ernesto Rodriguez Robelt
Seroe Biento 12 D
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LIQUIDATIE
NAVATINUS HOLDING V.B.A.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 12 januari 2017 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 17 januari 2017.
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,
Gregory Nava
Jamanota 1b
Santa Cruz, Aruba
LIQUIDATIE
NAVATINUS GARAGE V.B.A.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 12 januari 2017 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 17 januari 2017.
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,
Gregory Nava
Jamanota 1b
Santa Cruz, Aruba
LIQUIDATIE
DAYAKU N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 29 augustus 2017 in het handelsregister doorgehaald
De vereffenaar,
Y.C. Kurc
Scobillostraat 41
Aruba

LIQUIDATIE
BREANTH V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van de bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 29 augustus 2017 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Y.C. Kurc
Scobillostraat 41
Aruba
LIQUIDATIE
DGS TRADING COMPANY INC. A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 13 augustus
2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
SGG Management (Aruba) N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad
Aruba
LIQUIDATIE
COMLUX ATLANTIC A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 5 juni 2018 in
het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad
Aruba
LIQUIDATIE
SIS STRATEGIC INDUSTRIAL
SOLUTIONS A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 5 juni 2018 in
het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad
Aruba
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LIQUIDATIE
KUDOS GIFTS & SOUVENIRS
ARUBA V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 2 augustus
2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Karel P. Van Haren
J.E. Irausquin Blvd. 348
Oranjestad, Aruba
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 10 augustus 2018 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: GUSTAVO
ADOLFO DIAZ CASTILLO; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders, OPGEROEPEN om op maandag, 3 december des voormiddags om 09:00 uur ter
terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G.
Emanstraat nr. 51 in Aruba, te verschijnen
teneinde op het door Marlene Claribel Polanco Gonzalez; ingediend verzoek te worden
gehoord;
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 10 augustus 2018 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is: MARIA ALEYDA
TAPASCO MELCHOR; zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,

OPGEROEPEN om op maandag, 26 november 2018 des voormiddags om 09:00 uur ter
terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G.
Emanstraat nr. 51 in Aruba, te verschijnen
teneinde op het door Ernesto Antolino Kock;
ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 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 22
augustus 2018; waarvan afschrift is gelaten
aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die
het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: Agustin PEREZ, zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 12 juni
2018, ten verzoeke van: Thaiëndra Gabriela
Juliza PEREZ; wonende in Aruba, waarbij:
de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van Agustin PEREZ, geboren op 23 september 1969 in de Dominicaanse Republiek van Thaiëndra Gabriela Juliza
PEREZ, geboren op 9 november 1997 in
Aruba uit Glenda Graciela PAESCH is uitgesproken.
De deurwaarder,
B.R. Roos
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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 de ondergetekende deurwaarder van de 24 augustus 2018, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is aan: ARROWPLUS HOLDINGS, INC, zonder bekende
vestigings- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders, ten verzoeke van Artemios Marinakis
d.t.k.v. J.M.R.F. Scheper (Advocatenpraktijk
Chris Lejuez N.V.), gevestigd in Aruba;
AANGEZEGD;
dat op woensdag, de 26 september 2018 des
voormiddags om 10:00 uur; de hierna omschreven onroerend goed, plaatselijk bekend
als Mativididri nr. 4, in het openbaar zal worden verkocht, door de aangewezen notaris,
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 de ondergetekende deurwaarder van 24 augustus 2018, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is aan: HENRI
REUBEN CROES, zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders, ten
verzoeke van Caribbean Mercantile Bank
N.V., gevestigd in Aruba;
AANGEZEGD;
dat op woensdag, 26 september 2018 des
voormiddags om 10:00 uur; de hierna omschreven twee (2) onroerende goederen,
plaatselijk bekend als: 1. Mahuma nr. 52 en 2.
Cumana nr. 121, in het openbaar zal worden

verkocht, door de aangewezen notaris 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, 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 16 augustus 2018,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
voor GEZIEN heeft getekend, is CRISTOBAL ZORRILLA GARCIA, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
WEDEROM OPGEROEPEN om op maandag, 26 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 Aruba te verschijnen, teneinde op
het door ISABEL SORIANO, ingediend verzoek (EJ-201703419) 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 16 augustus 2018,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
voor GEZIEN heeft getekend, is LUIS ER-
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NESTO PADILLA LAVERDE, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba,
OPGEROEPEN om op woensdag, 28 november 2018 des voormiddags om 08:30 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 MILDRED ELDRED MARITSA BAREÑO, 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 17 augustus 2018,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het originele
voor GEZIEN heeft getekend, is CATHERIN
CALLEJAS LOZANO, zonder bekende
woon en/of verblijfplaats in Nederland of elders
IN KORT GEDING OPGEROEPEN (verkorte termijn inhoudende ordemaatregel) om op
vrijdag, 7 september 2018 des voormiddags
om 08:30 uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba in het gerechtsgebouw aan de John G. Emanstraat nr.
51 te Oranjestad in Aruba te verschijnen, teneinde op het door JAY-AR GEOMAR
BOEKHOUDT, 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, 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 15 augustus
2018, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is ISABEL AMANDA GUERRERO CRUZ,
zonder bekende woon- of verblijfplaats, OPGEROEPEN om op maandag, 3 december
2018 voormiddags om 9:00 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
JOEL CRUZADO RODRIGUEZ, wonende
in Aruba 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 15 augustus
2018, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is CHRISTOPHER ANTHONY JAMES,
zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN om op maandag, 3 december
2018 voormiddags om 9:00 uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van
Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat 51
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in Aruba te verschijnen, teneinde op het door
STACIA SIMONE ROCHESTER, wonende
in Aruba 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 de ondergetekende deurwaarder van 15 augustus 2018, is MIRIAM JOSEFIINA SALOM MUÑOZ, zonder bekende
woon- of verblijfplaats, in Aruba
BETEKEND een grosse van de beschikking
van 25 juni 2018, waarbij ten verzoeke van
TEOFILO TORIBIO WERLEMAN, wonende in Aruba, de echtscheiding is uitgesproken, tussen partijen op 16 augustus 1994 in
Venezuela 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 mij, Linda R. Morales-Wix,
deurwaarder van 10 augustus 2018, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke
voor GEZIEN heeft getekend, is aan ALEJANDRO ENRIQUE SUEGART BONNET,
wonende te Avenida La Guarita Edificio Residencia La Vizcaya Piso 8, apartamento A082, Urbanizacion el Cafetal, Caracas, (El
Cafetal), Miranda, Zona Postal 1080, Caracas, Venezuela, thans zonder bekend adres in
Aruba, wonende te Prof. Lorentzstraat nr. 5,
thans feitelijk zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba BETEKEND: een exploot waarbij uit kracht van een rechterlijke
beschikking ten verzoeke van de naamloze
vennootschap IMC INTERNATIONAL MA-

NAGEMENT & TRUST COMPANY N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende in Aruba, conservatoir beslag is gelegd ten laste van
PRIVATE FOUNDATION CARIBBEAN
FOOD AND CUISINE SOCIETY, een stichting particulier fonds opgericht naar het recht
van Curaçao, 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 de ondergetekende deurwaarder van 15 augustus 2018, is JEAN VIO
SAINTIL, zonder bekende woon- of verblijfplaats, in Aruba BETEKEND een grosse van
de beschikking van 25 juni 2018, waarbij ten
verzoeke van MONICA JANET RACHERDS, wonende in Aruba, de echtscheiding is uitgesproken, tussen partijen op 7 mei
2015 in Aruba 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 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 21 augustus 2018,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
SHARNELLI SHAHAIRA SHAKES HANLEY, zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN om op vrijdag, 31 augustus
2018 des voormiddags om 10:30 uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat
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51 in Aruba te verschijnen, teneinde op het
door ALDRIC IGMAR RICHARDSON, wonende in Aruba 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 21 augustus
2018, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is SILVIO ALBERTO LINDEBORG, zonder
bekende woon- of verblijfplaats, OPGEROEPEN om op woensdag, 28 november 2018
des voormiddags om 8:30 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
MARLENE SHAMILA TROMP, wonende in
Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
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BEKENDMAKING AAN ALLE LEVERANCIERS VAN LAND ARUBA
De Directie Financiën van het Land Aruba verzoekt vriendelijk doch dringend aan alle leveranciers om rekening te houden met de procedures voor het leveren van goederen en diensten alsook
voor het uitvoeren van een werk. Op grond van de wet mag een daartoe gemachtigde functionaris
van een bureau van een minister of dienst of directie alleen met een inkooporder (bestelbon of
“purchase order”) van de Directie Financiën van het Land Aruba een bestelling plaatsen of een
opdracht gunnen. In voorkomende gevallen wordt de inkooporder door de Staten van Aruba, de
Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer van Aruba of de Dienst Openbare Werken (DOW)
uitgegeven door de daartoe gemachtigde. De bestelling of opdracht wordt gedaan door het afgeven
aan de leverancier van een inkooporder, nadat aan de leverancier een offerte is gevraagd met tegelijkertijd het overhandigen van de Algemene voorwaarden van het Land. Na de levering wordt er
gefactureerd, de facturen worden goedgekeurd en door het Land betaald, rekening houdend met
een betaaltermijn van 90 dagen na factuurdatum. Uitzonderingen op deze betalingstermijn zijn
slechts mogelijk met een aan de bestelling voorafgaande goedkeuring van de minister belast met
financiën, dan wel, namens deze, van de Directeur Directie Financiën (of bij afwezigheid diens
waarnemers). Anderen zijn niet bevoegd tot het doen van toezeggingen over betalingstermijnen namens het Land!
In verband met een verkorte verjaringstermijn (artikel 33 Comptabiliteitsverordening 1989) die
voor geldschulden van het Land geldt, moeten facturen binnen 20 maanden na begin van het
dienstjaar waarin de levering heeft plaatsgevonden, ingeleverd zijn bij de Directie Financiën voor
uitbetaling. Dit houdt in dat er vóór 1 september van dit jaar, facturen van het afgelopen jaar binnen moeten zijn bij de Directie Financiën om de verjaringstermijn te stuiten. Op de factuur moet
de goedkeuring voor uitbetaling door de bestellende dienst vermeld zijn (datum, handtekening,
dienststempel).
Gelieve alsnog facturen en bijbehorende inkooporders (bestelbon of ‘ purchase’order) die
uitgegeven zijn in het dienstjaar 2017 uiterlijk op 1 september 2018 in te dienen bij Directie
Financiën volgens de reeds bij u bekende procedure. Zonder schriftelijke reactie van de bestellende dienst komen na 1 september 2018 alle nog openstaande inkooporders, zonder
schriftelijke reactie, te vervallen (uitgezonderd investeringen).
Voor de overige voorwaarden wordt verwezen naar de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor
levering van goederen en diensten aan het Land Aruba, die een onderdeel vormt van deze bekendmaking.
Voor meer informatie kunt u bellen met de Directie Financiën 522-3306 (sectie Verplichtingen),
faxen naar 582-4580 of een mail sturen naar info@finance.gov.aw onder vermelding Bekendmaking leveranciers.
Directeur Directie Financiën,
Drs. D.E. Werleman
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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN
GOEDEREN EN DIENSTEN AAN LAND ARUBA
1.

De Algemene Voorwaarden betreffen handelingen zijdens het Land Aruba en de leveranciers
met betrekking tot de levering van goederen en diensten na een daartoe verstrekte, respectievelijk verkregen opdracht.
2. Levering van goederen en diensten geschiedt aan de hand van een bestelbon (ook inkooporder of “purchase order” genoemd) die is afgegeven door de Directie Financiën of door de
Staten van Aruba, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer of de Dienst Openbare
Werken.
3. Na levering van een goed of dienst, geeft de betrokken directie, dienst, het betrokken bureau
c.q. Staten van Aruba, Algemene Rekenkamer Aruba, Raad van Advies of Dienst Openbare
Werken door middel van een stempel en handtekening op de factuur aan dat het goed of de
dienst in orde is voor wat betreft aantal, prijs, kwaliteit van de geleverde goederen of diensten.
4. Het Land houdt in principe een termijn aan van 90 dagen voor de betaling van een geaccordeerde factuur, te rekenen vanaf factuurdatum.
5. Bepalingen in overeenkomsten inhoudende waarborgsommen, worden door het Land niet
aanvaard.
6. Het Land maakt gebruik van haar bevoegdheid om te verrekenen conform de bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek van Aruba.
7. Na ingebrekestelling en door aanzegging van interest, is de in rekening te brengen interest
voor de te late betaling (na 90 dagen) aan de leverancier gelijk aan de wettelijke rente.
8. De totale duur van een overeenkomst bedraagt maximaal 5 jaren (inclusief verlenging van de
overeenkomst).
9. Bij inschakeling van onderaannemers, is de hoofdaannemer (natuurlijke persoon/rechtspersoon) alsmede de door deze gecontracteerde onderaannemer (natuurlijke persoon/rechtspersoon) gehouden loonbelasting, AOV/AWW/ZV- en de AZV-premies tijdig af te dragen. In
geval van een rechtspersoon zijn de bestuurders/natuurlijke personen hoofdelijk aansprakelijk met hun gehele privé-vermogen indien deze met betaling in gebreke is en aannemelijk is
dat de niet-betaling aan de bestuurders te wijten is als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
10. Het recht van Aruba is van toepassing op alle handelingen en overeenkomsten tussen leverancier en het Land Aruba. Geschillen tussen leverancier en het Land Aruba worden berecht
door de naar het recht van Aruba bevoegde rechter.
11. Er geldt in principe een verjaringstermijn van twintig maanden na de aanvang van het dienstjaar waarin de geldschuld van het Land aan de leverancier op grond van de geleverde goederen en diensten invorderbaar is geworden, met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de Comptabiliteitsverordening 1989.
12. Indien het Land blijkens de administratie van de Ontvanger der Belastingen openstaande en
reeds vervallen belastingvorderingen heeft op de leverancier, zal de Directie Financiën op
verzoek van de Ontvanger der Belastingen de verschuldigde bedragen aan de leverancier tot
het bedrag van de vordering ex artikel 10 van de Invorderingsverordening betalen aan de
Ontvanger der Belastingen. Op grond van genoemd artikel is de Directie Financiën zelfs bevoegd dit uit eigen beweging naar de Ontvanger over te maken.
Gedeponeerd bij het Gerecht in Eerste Aanleg d.d. 20-4-2006
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HANDHAVINGSBELEID LANDSVERORDENING KWALITEIT
IN DE GEZONDHEIDSZORG
Het is een verplichting van Land Aruba c.q. de regering van Aruba om maatregelen te treffen ter
bevordering van de volksgezondheid in Aruba. De Inspectie Volksgezondheid Aruba (hierna: de
IVA) is op grond van artikel 1 van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg (hierna:
LKIG) de aangewezen overheidsorganisatie belast het toezicht1 op de naleving van de wetten en
de daaraan gerelateerde regelgeving op het terrein van de volksgezondheid. Op grond van artikel
11 van de Landsverordening instelling ministeries is de IVA bij het Landsbesluit van 21 november
2016 op voordracht van de Minister van Volksgezondheid ingesteld, om de kwaliteit van de gezondheidszorg in het algemeen te bewaken en bevorderen en in het bijzonder de kwaliteit van de
zorgverlening van zorgaanbieders te bewaken en bevorderen. De wettelijke regelingen waar de
IVA formeel toezicht op houdt zijn te vinden op de website van de IVA: www.iva.aw.
Dit beleidsdocument geeft een beschrijving van de te volgen procedures en de in te zetteninstrumenten door de IVA bij de bestuurlijke rechtshandhaving indien de wet2 niet wordt nageleefd.
Wettelijke basis
In het kader van transparantie zal de IVA in dit beleid aangeven hoe het proces verloopt bij het optreden tegen niet normconform gedrag van een zorgaanbieder. Er wordt kort aangegeven welke de
bevoegdheden zijn van de IVA, in casu van de Inspecteur Gezondheidszorg 3 (hierna: de Inspecteur).
De IVA beschikt over verschillende bestuurlijke instrumenten om op te treden tegen overtreders.
De algemene in te zetten bestuurlijke maatregelen gelden in principe voor alle wetten die onder het
toezicht- en handhavingsdomein van de IVA vallen.
Het gaat om de maatregelen:

een waarschuwingsbrief;

een schriftelijke aanwijzing4;

een schriftelijk bevel5;

een last onder bestuursdwang6;

een last onder dwangsom7;
______________________________

‘Toezicht”: het administratiefrechtelijk toezicht door of namens de overheid op de naleving van bij of krachtens
landsverordening gegeven voorschriften. Art. 1 Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening
2
Artikel 17 van de LKIG, (AB 1992 no. GT 15, AB 1992 no. GT 11, AB 1992 no. GT 7 en AB 1990 no. GT 9)
3
De Inspecteur Geneesmiddel is belast met het toezicht op de Landverordening geneesmiddelenvoorziening
4
Artikel 21 LKIG
5
Artikel 22 LKIG
6
Artikel 37 LKIG
7
Artikel 24 LKIG
1
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het gehele of gedeeltelijke stillegging van werkzaamheden, dan wel het gehele of gedeeltelijke sluiting van een voorziening waarin zorg wordt verleend8; en
de bestuurlijke boete9.

Verder kan strafrechtelijk vervolgd worden indien een misdrijf is gepleegd door een zorgaanbieder. Ook kan de IVA een klacht indienen bij de Medisch Tucht College in specifieke gevallen10.
Met uitzondering van de waarschuwingsbrief zijn deze instrumenten wettelijk formeel vastgelegd.
Bestuurlijke Instrumentaria ter beschikking van de IVA
Uitgaande van het wettelijk voorgeschrevene zet de IVA een bestuurlijke handhavingsinstrument
in met een zekere mate van beleidsvrijheid. De keuze van de in te zetten instrument hangt in af van
de omstandigheden in het concreet geval. De IVA beschikt formeel over de volgende wettelijke
instrumenten:
Schriftelijke aanwijzing (SA): deze bijzondere bevoegdheid is een herstelmaatregel dat ingezet
wordt indien een zorgaanbieder tekortschiet in het geven van goede zorg en/of haar wettelijke verplichting niet naleeft. Een aanwijzing volgt meestal na een informeel schriftelijke waarschuwing,
als blijkt dat de zorgaanbieder alsnog te kort blijft schieten.
Schriftelijk bevel (SB): deze bijzondere bevoegdheid kan direct worden ingezet bij een situatie
waarbij onmiddellijk gevaar voor de veiligheid of gezondheid van cliënten geconstateerd is. Deze
situatie moet onmiddellijk beëindigd worden.
Last onder bestuursdwang (LOB): deze herstelsanctie wordt middels een beschikking (bevel) ingezet om de overtreder de tijd te geven om zelf een eind te maken aan de overtreding. Bv. Door
een gebouw of een terrein en hetgeen zich daarin of daarop (o.a. een zorgapparatuur) bevindt te
verzegelen. Het verbreken van de zegel is verboden en strafbaar.
Stillegging van werkzaamheden, gehele of gedeeltelijke sluiting van een bouwkundige voorziening
voor het verlenen van zorg: deze herstelsanctie kan ingezet worden indien geen gehoor wordt gegeven aan de opgelegde schriftelijk bevel of schriftelijke aanwijzing en waarbij het toepassen van
een bestuursdwang onmogelijk is.
Last onder dwangsom (LOD): deze herstelsanctie is gericht op het beëindigen of ongedaan maken
van een overtreding. Deze wordt ingezet om het gevolg dan wel de herhaling van een overtreding
te voorkomen. De bedoeling is dat de overtreder het zelf in de hand heeft om de overtreding te beeindigen, zodat het verbeuren van de dwangsom zoals opgelegd in de last achterwege blijft.
Bestuurlijke boet (BB): deze bestraffende sanctie moet ingezet worden indien alle eerdere maatregelen al geprobeerd zijn en de overtreder persisteert in het niet naleven van de wet.
______________________________
8

Artikel 23 LKIG
Artikel 24 LKIG
10
Artikel 12 Landsverordening medisch tuchtrecht
9
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Vaststellen feiten en beoordeling - oplegging bestuurlijke handhavingsinstrument
De Inspecteur maakt gebruikt van haar bevoegdheid tot het inzetten van een bestuurlijke maatregel- of instrument, alleen voor zover dat noodzakelijk en redelijk is voor de vervulling van de taak
van de IVA. Bij het inzetten van een bestuurlijke handhavingsinstrument, wordt dit optreden aan
de hand van feiten en omstandigheden van het geval beoordeeld. Hier wordt rekening gehouden
met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Transparantie en zorgvuldigheid worden tijdens het proces continu toegepast. Vanaf het eerste inspectiebezoek tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel.
Last onder dwangsom (LOD)
De LOD is een herstelmaatregel. Gezien de aard van deze maatregel kan worden opgemerkt dat
het alleen wordt toegepast in situaties waarin een ongewenste toestand door de desbetreffende
zorgaanbieder kan worden hersteld en een andere maatregel - zoals strafrechtelijke vervolging minder opportuun is. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur11 zijn van toepassing op alle
te treffen bestuurlijke maatregelen door de IVA, zo ook op het opleggen van de last onder dwangsom.
 Grondslag van LOD:
Op grond van artikel 24, eerste lid van de LKIG kan een last onder dwangsom worden opgelegd
ter zake van een overtreding van de voorschriften uit de artikelen 2, tweede lid, 3 tot en met 10, 17,
tiende lid, 18 tweede lid, 21 derde lid, 22 derde lid, en 47 van deze landsverordening.
Procedure opleggen maatregel LOD
Het inspectiedossier (bevat alle aantekeningen van de handelingen uit een onderzoek c.q. inspectieverslag, inspectierapport, onderliggende documenten en bewijsstukken) wordt beoordeeld voorafgaand aan het opleggen van een LOD. Indien na de beoordeling hiervan geconcludeerd wordt dat
er sprake is van een overtreding die hersteld dan wel voorkomen kan worden, zal aan de overtreder
binnen 2 weken de voornemens tot het opleggen van een LOD schriftelijk kenbaar gemaakt worden door de Inspecteur middels een kennisgevingsbrief. Dit gaat vergezeld met het concept
dwangsombeschikking. De overtreder krijgt 2 weken de tijd om haar zienswijze met betrekking tot
het voornemen mondeling of schriftelijk aan de Inspecteur Generaal en de Inspecteur kenbaar te
maken.
De (concept) dwangsombeschikking vermeldt:
 de datum van dagtekening;
 de naam van de overtreder (indien het een rechtspersoon betreft zowel de bedrijfsnaam
als de handelsnaam);
______________________________
11

Conform artikel 24 van de Landsverordening administratieve rechtspraak
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de gemotiveerde gronden van de beslissing;
de overtreding zelf;
het overtreden voorschrift;
zo duidelijk mogelijk, de maatregel die de overtreder moet nemen om de overtreding te
herstellen dan wel te voorkomen;
 de termijn van de dwangsom per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, dan wel
het bedrag per ineens of per overtreding. Indien een dwangsom per tijdseenheid wordt
vastgesteld, vermeldt de beschikking tevens het bedrag boven hetwelk geen dwangsom
meer wordt verbeurd;
 het bedrag van de last onder dwangsom;
 dat het bedrag van de dwangsom verbeurd wordt indien niet wordt voldaan aan de opgelegde last.
Zodra de in de dwangsombeschikking aangegeven termijn voor herstel van de overtreding is verstreken, moet door de IVA geconstateerd worden of de overtreding voortduurt middels een inspectieonderzoek(en). Van dit onderzoek worden verslagen/aantekeningen opgemaakt voor de inspectiedossier. Indien is geconstateerd dat de overtreding niet is opgeheven, wordt dit door de Invorderingsbeschikking vastgesteld. Deze beschikking strekt immers tot het vaststellen van de van
rechtswege verbeurde dwangsom en dient binnen een termijn van 6 weken betaald te worden. De
aanmaning, inning en betaling van de verbeurde dwangsom dient verder te geschieden door tussenkomst van de Landsontvanger (hierna: de Ontvanger)12. De Ontvanger beheert namelijk in bijzonder de invordering van schuldvorderingen die toekomen aan het Land Aruba. Uit het oogpunt
van zuivere taaktoedeling verdient het de voorkeur dat de Ontvanger belast wordt met de inning en
dus ook eventuele restituties van achteraf bezien onterecht betaalde dwangsommen en bestuurlijke
boeten.
Procedure na dagtekening LOD-beschikking
Indien door de Inspectie is geconstateerd dat de last tijdig is uitgevoerd conform de LODbeschikking, besluit de Inspecteur om de last te beëindigen. Nadat is gebleken dat de last is hersteld ontvangt de zorgaanbieder een beëindigingsbrief.
Is de last niet hersteld en blijft de verbeurde dwangsom onbetaald binnen 6 weken, dan wordt de
overtreder schriftelijk aangemaand om alsnog binnen 2 weken het bedrag van de dwangsom verhoogd met de kosten van de aanmaning te betalen volgens artikel 35 lid 1 LKIG.
Bij gebreke van betaling wordt de zaak doorverwezen naar de deurwaarder van de Ontvanger te
Directie der Belastingen ressorterend onder de Ministerie van Financiën, Economische Zaken en
Cultuur. De dwangbevelprocedure zal dan doorlopen worden volgens het artikel 35 leden 2 tot en
met 5 van de LKIG. De deurwaarder van de Landsontvanger zal van de overtreder het bedrag van

______________________________
12

Artikelen 35 en 36 van de LKIG
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de dwangsom inclusief de kosten van de aanmaning verhoogd met de invorderingskosten, door
middel van een dwangbevel invorderen.
 Bedragen dwangsom
Een last onder dwangsom wordt opgelegd door middel van hetzij een bedrag per tijdseenheid
waarin de last niet is uitgevoerd, hetzij een bedrag ineens, dan wel per overtreding van de last.
Voor categorieën overtredingen als genoemd in artikel 24 van de LKIG geldt de geldsom corresponderend aan categorie 4 overtredingen conform artikel 43, lid 2 en 3 van deze landsverordening.
• Ten aanzien van de basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen per tijdseenheid
geldt de volgende indeling:
Basisbedrag
Afl 2000,-

Minimumbedrag Maximumbedrag
Afl 0,Afl 25.000,-

 Vaststelling bedrag dwangsom
In overleg met de Openbare Ministerie is besloten het bedrag van de dwangsom vast te stellen op
het bovengenoemde basisbedrag. Het maximumbedrag is tevens het bedrag waarboven geen
dwangsom meer wordt verbeurd. Of bij een overtreding een last per tijdseenheid of per overtreding/bedrag ineens wordt gegeven, is afhankelijk van de ernst of de duur van de overtreding alsmede het totaal aantal overtredingen in een specifiek geval.
 Dwangsom verzwarende – of verzachtende factoren
Deze evenredigheidsbeoordeling dient door de Inspecteur Generaal en betrokken Inspecteur plaats
te vinden, voordat het op te leggen basisbedrag dwangsom, verminderd wordt ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om aan de last te voldoen. Tevens is het
mogelijk dat de Inspecteur op verzoek van de overtreder een LOD opheft en/of de looptijd voor
een bepaalde termijn opschort.
Voor een rechtvaardige dwangsombeleid en op verzoek van de overtreder op grond van artikel 33
van de LKIG, kan de Inspecteur het bedrag van de opgelegde dwangsom verminderen per overtreding. Bij deze overweging wordt in principe rekening gehouden met onder meer de volgende omstandigheden:
a) de ernst van de overtreding;
b) in hoeverre staat de (verhoogde) dwangsom in evenredige verhouding staat tot de zwaarte van
het doel dat bereikt dient te worden met het inzetten van de last (de aard van de overtreding – het
algemeen volksgezondheidsbelang - dat geschonden is met de overtreding en de ernst van de overtreding tegen elkaar afwegen);
c) de soort van de overtreder; klein of groot bedrijf / natuurlijk- of rechtspersoon;
d) is winst behaald met de overtreding (accountingsverklaring, jaarrekeningen);
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e) is er sprake van recidive of is het de eerste overtreding.
Bestuurlijke boete (BB)
Op grond van artikel 24, tweede lid van de LKIG kan een bestuurlijke boete worden opgelegd ter
zake van een overtreding van de voorschriften uit de artikelen 3 tot en met 10, 13, tweede lid, 17,
tiende lid, 18 tweede lid, 19, 21, derde lid, 22, derde lid, 23 en 47 van deze landsverordening. Een
geldboete wordt ingezet als ‘ultimum remedium’. Het is een onvoorwaardelijke verplichting om
een geldsom te betalen. In deze fase is herstel onmogelijk. Tevens is de bestraffende sanctie bedoeld om leed toe te voegen en daardoor herhaling van de overtreding te voorkomen door dezelfde
overtreder en andere overtreders.
Procedure bij het opleggen van een boete
De overtreder wordt geïnformeerd over de voornemens van de IVA tot het opleggen van een boete. De overtreder krijgt een schrijven met de gronden waarop het voornemen berust. Tevens krijgt
de overtreder 2 weken de tijd om zijn zienswijze over de op te leggen boete mondeling of schriftelijk kenbaar te maken. Indien de Inspecteur, nadat de overtreder zijn zienswijze naar voren heeft
gebracht afziet van het opleggen van een bestuurlijke boete, wordt de overtreder middels een
schrijven hiervan op de hoogte gesteld. Deze beslissing wordt binnen 2 weken meegedeeld. Indien
de Inspecteur beslist om over te gaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete, wordt dit besluit
geformaliseerd in een boetebeschikking.
De boetebeschikking vermeld:
a) de naam van de overtreder (indien het een rechtspersoon betreft wordt zowel de bedrijfsnaam
als de handelsnaam vermeld);
b) de overtreding ter zake waarvan de boete wordt opgelegd (dus een feitelijke opgaaf van de constatering) alsook het wetsartikel dat de gedraging tot de overtreding bestempelt (de wettelijke basis
van de overtreding);
c) het bedrag van de boete; en
d) de termijn waarbinnen de boete moet worden betaald.
De boetebeschikking wordt onverwijld aan de Inspecteur voorgelegd ter ondertekening. De boetebeschikking wordt aangetekend opgestuurd naar de overtreder.
Het boetebedrag is verschuldigd binnen 6 weken na de dagtekening van de boetebeschikking. Betaling van het boetebedrag dient te geschieden door tussenkomst van de Ontvanger (zie procedure
innen verbeurde dwangsom).
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Procedure ná dagtekening boetebeschikking
Bij het uitblijven van betaling binnen 6 weken, wordt de overtreder schriftelijk aangemaand om
alsnog binnen 2 weken het bedrag van de bestuurlijke boete verhoogd met de kosten van de aanmaning te betalen.
Bij gebreke van betaling wordt de zaak doorverwezen naar de deurwaarder. De deurwaarder zal
van de overtreder het bedrag van de bestuurlijke boete inclusief de kosten van de aanmaning verhoogd met de invorderingskosten, door middel van een dwangbevel invorderen.
Het dwangbevel vermeldt:
a. aan het aanhef het woord dwangbevel;
b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente;
c. de wettelijke voorschrift waaruit de verschuldigde geldsom voortvloeit;
d. de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel; en
e. dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan worden uitgebracht.
Gedurende 6 weken ná dag van betekening van het exploot staat tegen het dwangbevel verzet open
bij het GEA. Indien betrokkene tijdig verzet aantekent conform de formaliteiten van de Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba, wordt de tenuitvoerlegging van het dwangbevel geschorst.
Bedrag bestuurlijke boete
Op grond van artikel 26 van de LKIG kunnen natuurlijke- en rechtspersonen overtredingen plegen
of medeplegen. Conform het geldend recht kunnen naast de rechtspersoon ook degene die de opdracht hebben gegeven tot, als mede degene die feitelijk leiding hebben gegeven bij het begaan
van de overtreding een boete worden opgelegd.
Doordat de wet twee categorieën van overtreders hanteert, is gekozen om het boetebedrag per categorie te fixeren. Dit betekent dat de bij wet vastgestelde maximum hoogte van de boete als uitgangspunt geldt bij de berekening van het boetebedrag. Dit betekent dat de Inspecteur een bestuurlijke boete kan opleggen van ten hoogste Afl. 500.000,=. Met dien verstande dat een geldboete zal
kunnen liggen tussen Afl. 0,= en Afl. 500.000,= per afzonderlijke overtreding.
Een persoon die bedrijfsmatig zorg verleent (zelfstandigen/eenmanszaken) of een rechtspersoon
(NV of VBA) zijn norm adressanten in de zin van artikel 26 lid 1 LKIG. De grootte van het bedrijf, dus het aantal in dienst zijnde werknemers, bepaalt mede het boetebedrag.
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Referentiekader boetehoogte
Een essentiële factor bij het bepalen van de boetehoogte is de evenredigheidseis. Er vindt een
evenredigheidsbeoordeling plaats door de IVA om te beslissen over de op te leggen boetehoogte.
Hierbij worden alle feiten en omstandigheden per geval getoetst.
Hieronder volgt een kader, ‘referentiekader boetehoogte’, waaraan getoetst kan worden voorafgaande aan het inzetten van een handhavingsinstrument. Dit zijn factoren (noch limitatief noch
imperatief) waarbij alle feiten en relevante omstandigheden worden afgewogen, oftewel alle omstandigheden waarmee rekening gehouden moet worden, zoals:
-

Welke volksgezondheidsbelangen worden hiermee beschermd;
Wat is de toezicht historie;
Is sprake van recidive;
Is een ander handhavingsinstrument nodig en opportuun;
of is op het opleggen van een boete opportuun.

Elementen of factoren bij de beslissing over het inzetten van de bestuurlijke boete dan wel de
hoogte van de geldboete zijn:
-

De persoon (rechtspersoon of natuurlijk persoon);
De grootte van het bedrijf/aantal werknemers;
De duur van de overtreding;
De ernst van de overtreding;
De mate van verwijtbaarheid van de overtreder ;
De financiële draagkracht van de overtreder (betalingscapaciteit);
Behaald voordeel door de overtreding;
Zijn derden benadeeld door de overtreding;
Welke effect zal de in te zetten instrument hebben op het bestaan van de overtreder;
Kan de overtreding voorkomen worden op lange termijn;
Heeft de overtreder zelf maatregelen genomen tot het beëindigen van de overtreding of tot
herstel van de norm.

Verder beoordeelt de Inspecteur of wel of geen bestuurlijke boete wordt opgelegd nadat de overtreder zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt zoals voorgeschreven in artikel 28 lid 2 LKIG.
Het bedrag van de bestuurlijke boete bij recidive binnen vijf 5 jaar wordt (sedert het opleggen van
een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding) wordt voor elk afzonderlijk overtreding verdubbeld (artikel 27 LKIG).
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Beslistermijn opleggen bestuurlijke boete
Anticiperend en vooruitlopend op het ontwerp landsverordening algemene bepalingen bestuursrecht (de Labb), is in dit beleid gekozen om de beslistermijn tussen de dagtekening van het inspectierapport en het opleggen van de bestuurlijke boete over te nemen. Deze termijn is, gerekend vanaf de startpunt procedure opleggen bestuurlijke boete -datum waarop het inspectierapport wordt
opgemaakt en ondertekend - en datum van dagtekening en ondertekening van de boetebeschikking,
13 weken.
Uitzondering opleggen bestuurlijke boete
Er zal worden afgezien van het opleggen van een bestuurlijke boete indien:
-

-

-

de overtreder is overleden;
de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd
(ne-bis-in-idembeginsel);
voor de overtreder ter zake van de overtreding een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvervolging is
vervallen ingevolge de artikelen I.143, I.144 en I. 145 van het Wetboek van Strafrecht van
Aruba;
3 jaren (de bestuurlijke verjaringstermijn) zijn verstreken na de dag waarop de niet-naleving
van het voorschrift is geconstateerd of er sprake is van een rechtvaardigingsgrond (bij afwezigheid van alle schuld of bij een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel gelijkheidsbeginsel);
de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten.

De mate van verwijtbaarheid van belang bij het opleggen van een bestuurlijke boete
Uitgangspunt is dat daderschap vaststaat bij het constateren van een overtreding. Dus wordt verondersteld dat verwijtbaarheid vaststaat. Maar doordat een bestuurlijke boete een straf is, wordt
aan het opleggen van bestuurlijke boetes strenge eisen gesteld. De IVA zal hierom bij het nemen
van een besluit c.q. een boetebeschikking rekening moeten houden met de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur (abbb). In dit geval het evenredigheidsbeginsel. Artikel 24 Landsverordening Administratieve Rechtspraak legt dit als vereiste op bij elk te nemen besluit door een bestuursorgaan. Zowel de bewijsvoering en motivering van de boetebeschikking zal hieraan worden
getoetst, gebruikmakend van het inspectiedossier (aantekeningen van alle handelingen die het kader van een onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete hebben plaatsgevonden) en toetsing aan het ‘referentiekader boetehoogte’. Het is aan de overtreder, wanneer hij
van oordeel is dat er geen sprake is van schuld, om dit aannemelijk te maken. Dit in tegenstelling
tot het strafrecht, waarin het Openbaar Ministerie moet aantonen dat de overtreder schuldig is.
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Rechtsbescherming
Tegen een besluit van de IVA tot het opleggen van een schriftelijke aanwijzing, schriftelijk bevel,
last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en de bestuurlijke boete, kan betrokkene in rechte
komen door het indienen van een bezwaarschrift binnen 6 weken ná dag van betekening besluit bij
de IVA, ten kantore te Schotlandstraat 54, Oranjestad, Aruba13.
Ontvankelijkheid bezwaarschrift
Een bezwaarschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard:
a) indien het is ingediend voordat de termijn is ingegaan of nadat de termijn is verstreken. Deze
beslissing wordt, met redenen omkleed, schriftelijk aan de indiener van het bezwaarschrift medegedeeld.
b) indien het ingediende bezwaarschrift niet voldoet aan de eisen van artikel 13 van de Lar en nadat de indiener op zijn verzoek twee (2) weken de tijd krijgt van de IVA om het verzuim te herstellen en dit verzuim niet of niet volledig is hersteld.
Indien het bezwaarschrift ontvankelijk is bevonden, wordt het bezwaarschrift en de daarop betrekking hebbende stukken, uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift doorgestuurd van de bezwaaradviescommissie Lar. De commissie bestudeert de zaak en houdt een zitting
waar alle betrokkenen hun standpunt (uitgebreider) kunnen beargumenteren. Binnen 4 weken nadat de bezwaaradviescommissie het bezwaarschrift van de Inspecteur-Generaal van de IVA heeft
ontvangen, brengt de bezwaaradviescommissie Lar haar advies uit.
Beslissing op het bezwaarschrift
De Inspecteur neemt de beslissing op het bezwaarschrift binnen 6 weken na de dagtekening van
het advies of indien het advies niet binnen de daarvoor gestelde termijn is ontvangen, binnen 6
weken na het verstrijken van die termijn.
Motivering beslissing op bezwaarschrift
De beslissing op het bezwaarschrift wordt met redenen omkleed en gaat vergezeld van een afschrift van het advies van de bezwaaradviescommissie Lar en van het verslag van de hoorzitting
Lar naar de indiener. Indien de beslissing van de IVA afwijkt van het advies, worden de redenen
voor die afwijking vermeld en wordt een afschrift van de beslissing toegezonden aan de bezwaaradviescommissie Lar.

______________________________
13

Artikel 9 van de Landsverordening administratieve rechtspraak

JAARGANG 2018 EDITIE NO. 18

LANDSCOURANT VAN ARUBA
31 augustus 2018
Pagina 21
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Bekendmaking beslissing op bezwaarschrift
De beslissing op het bezwaarschrift wordt de zorgaanbieder uiterlijk op de laatste dag van de termijn toegezonden of uitgereikt. In de beslissing wordt vermeld dat binnen 6 weken ná de dagtekening daarvan beroep kan worden ingesteld bij het GEA.
Beroep- en hoger beroepsprocedures bij de bestuursrechter te GEA
Nadat de IVA een beslissing op het bezwaarschrift heeft uitgebracht en belanghebbende een kopie
hiervan heeft ontvangen, kan belanghebbende vervolgens binnen zes weken ná dagtekening van de
beslissing op bezwaar, beroep tegen deze beslissing instellen bij het GEA conform artikelen 23, 26
en 27 Lar.
Tegen deze uitspraak kan belanghebbende op grond van artikel 53a en 53b van de Lar, tenslotte in
hoger beroep gaan binnen 6 weken na de datum van de uitspraak. Het beroepschrift dient gericht te
zijn aan het ‘Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en
Saba’, en dient bij de griffie van het GEA ingediend te worden.
Specifiek beleid artikel 7 LKIG Kwaliteitsjaarverslag
Tevens wordt ingegaan op het specifiek beleid van de IVA bij een overtreding van artikel 7 LKIG.
In artikel 7 van de LKIG wordt een verplichting gecreëerd voor de zorgaanbieder. Ter zake van
de overtreding van artikel 7 van de LKIG zal de IVA, in aanmerking nemende de algemene beginselen van behoorlijk bestuur welke opgenomen de volgende handhavingsbeleid voeren.
Artikel 7 luidt als volgt:
1.

Een zorgaanbieder stelt jaarlijks vóór 1 juni een verslag op waarin wordt ingegaan op het
beleid dat hij in de afgelopen kalenderjaar heeft gevoerd ter uitvoering van de voorschriften,
bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, 4 en 5, als mede van de krachtens artikel 6 gegeven
voorschriften. In het verslag wordt in ieder geval ingegaan op de volgende punten:
a.
Of en, zo ja, op welke wijze de zorgaanbieder cliënten bij zijn kwaliteitsbeleid heeft
betrokken;
b.
de frequentie waarmee, en de wijze waarop bij de zorgaanbieder kwaliteitsbeoordeling heeft plaatsgevonden en het resultaat daarvan;
c.
welk gevolg de zorgaanbieder heeft gegeven aan klachten en meldingen over de
kwaliteit van de verleende zorg.

2.

Indien een zorgaanbieder meerdere instellingen beheert, heeft het verslag betrekking op elke afzonderlijke instelling.

3.

De zorgaanbieder legt het verslag ter inzage van een ieder ten zijnen kantore of instelling.
Hij zendt tevens kopieën van het verslag aan de Minister en aan de Inspecteur.

4.

De Minister kan regels stellen met betrekking tot de vorm en indeling van het verslag.
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Stappen bij niet naleven artikel 7 van de LKIG
Stap 1 – De waarschuwingsbrief
Alle zorgaanbieders die geen kwaliteitsjaarverslag bij de IVA hebben ingeleverd zullen een waarschuwingsbrief ontvangen waarin wordt vastgesteld dat de zorgaanbieder nagelaten heeft te voldoen aan een verplichting vermeldt in de LKIG. Deze zorgaanbieders krijgen dan een termijn van
1 maand om alsnog hieraan te kunnen voldoen. Dit is een informeel toezichtmaatregel waardoor
de IVA de zorgaanbieder tijd gunt om zijn overtreding te herstellen voordat de Inspecteur een
handhavingsmaatregel inzet. De waarschuwingsbrief is geen beschikking in de zin van de Lar.
Stap 2 – De schriftelijke aanwijzing (SA)
Indien een zorgaanbieder geen gehoor geeft aan de waarschuwing, geeft de Inspecteur een SA aan
de zorgaanbieder die tekortschiet in het geven van goede zorg en/of de wet niet naleeft. Dit betekent dat door het niet voldoen aan een bovengenoemde wettelijke verplichting wordt de Inspecteur
genoodzaakt is om conform artikel 21 van de LKIG een SA te geven met de mededeling dat indien
de zorgaanbieder niet aan zijn verplichting voldoet, de Inspecteur dan over kan gaan tot het treffen
van de nodige handhavingsmaatregelen. Een SA is een beschikking in de zin van de Lar.
Stap 3 – De last onder dwangsom (LOD)
Op basis van artikel 24, eerste lid van de LKIG kan IVA overgaan tot het opleggen van een last
onder dwangsom. De hoogte van de dwangsom zal per tijdseenheid van één maand of per tijdseenheid van één week en per overtreding waar de zorgaanbieder niet aan de wettelijke eis voldoet,
worden opgelegd. Bij het vastleggen van de hoogte van de op te leggen dwangsom wordt bij de
beoordeling rekening gehouden met de verhouding tussen de hoogte van deze som en de ernst en
de duur van de overtreding. Hierbij wordt gelet op het doel dat de IVA hiermee wil bereiken met
het inzetten van deze bestuurlijke maatregel.
Slot
Transparantie bij het toepassen van bestuurlijke maatregelen is de uiteindelijke doelstelling van de
IVA. Daarnaast is deze richtlijn een instrument voor de Inspecteurs bij de keuze welke maatregelen ingezet worden. De IVA zet bij voorkeur een bestuurlijke maatregelen in boven strafrechtelijke en tuchtrechtelijke maatregelen, omdat de Inspectie vindt dat bestuurlijke maatregelen het
meest effectief zijn om de wet te doen naleven.
Onderwerp
Versie
Ingangsdatum

Handhavingsbeleid IVA
1 augustus 2018
1 augustus 2018

Mw. mr. D. Pappers – Lopez Penha, ML
Inspecteur-Generaal
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 30 april 2018
(Voor winstverdeling 2017)
(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

263.733
1.447.713
14.590
517
102
7.178

Bankbiljetten in omloop
271.601
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
36.427
- Banken
1.162.979
- Overige
12.059
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
272
Gelden in consignatie
1.813
Diverse rekeningen
5.644
Herwaardering goud en deviezen
137.208
Algemene reserve en onverdeelde winst 95.830
Kapitaal
10.000

__________
1.733.833
=========

Beleningsrente: 1%

__________
1.733.833
=========

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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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 31 mei 2018

(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

263.733
1.451.531
14.691
515
100
7.105

Bankbiljetten in omloop
267.391
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
43.774
- Banken
1.162.310
- Overige
12.144
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
5.808
Gelden in consignatie
1.813
Diverse rekeningen
7.201
Herwaardering goud en deviezen
139.299
Algemene reserve en onverdeelde winst 87.935
Kapitaal
10.000

__________
1.737.675
=========

Beleningsrente: 1%

__________
1.737.675
=========

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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LANDSBESLUIT
VAN 7 AUGUSTUS 2018 No. 3
DE WND. GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Medisch Tuchtrecht er een Medisch Tuchtcollege bestaat;
dat een plaatsvervangend lid van het Medisch Tuchtcollege bij landsbesluit worden benoemd
voor een periode van zes jaren;
dat de President van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in haar schrijven van 16 mei 2018, nummer
Pr.078/2018, mevrouw K.C.L.B. Bennett, revalidatiearts, heeft voorgedragen als plaatsvervangend lid-arts bij het Medisch Tuchtcollege;
Gelet op:
artikelen 9 en 10 van de Landsverordening Medisch Tuchtrecht (AB 2001 no. GT 13);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 15 juni 2018 de navolgende persoon te benoemen als plaatsvervangend lidarts van het Medisch Tuchtcollege voor een periode van zes jaren:
mevrouw K.C.L.B. Bennett

II.

plv. lid- arts

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 7 augustus 2018
Y.V. Lacle-Dirksz

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,
D.P. Oduber
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN
DE MINISTER VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Gelezen:
de brief van 9 augustus 2018 met kenmerk DLV/2018.0971-54 van de Directeur van de
Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie met als onderwerp ‘openbare aanbesteding
van het werk ‘Levering Nieuwe Fotokaart en Bijhouding Fotokaart Aruba’;
het proces-verbaal van 6 augustus 2018 van de in het vorige punt vermelde aanbesteding’
Overwegende:
dat één (1) inschrijving is gedaan op de op 6 augustus 2018 gehouden openbare aanbesteding
van het werk ‘Levering Nieuwe Fotokaart en Bijhouding Fotokaart Aruba’;
dat die inschrijving is gedaan door de in Nederland te Wageningen gevestigde firma Eaglesensing B.V.;
dat de controle van meergenoemde inschrijving met betrekking tot de geldigheid van inschrijvingsdocumenten, heeft opgeleverd dat de inschrijving ongeldig wordt verklaard;
dat de onderhavige inschrijving om die reden niet is beoordeeld;
dat gemelde aanbesteding aldus afgesloten kan worden;
HEEFT BESLOTEN:
1.

2.

De door de in Nederland te Wageningen gevestigde firma Eaglesensing B.V. gedane inschrijving voor de op 6 augustus 2018 gehouden openbare aanbesteding van het werk ‘Levering Nieuwe Fotokaart en Bijhouding Fotokaart Aruba, ongeldig te verklaren;
De Directeur van de Dienst Openbare Werken en de directeur van de Dienst Landmeetkunde
en Vastgoedregistratie te machtigen om gezamenlijk namens de minister van Ruimtelijke
Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, de schriftelijke berichtgeving aan Eaglesensing B.V.
omtrent het ongeldig verklaard zijn van zijn onderhavige inschrijving, te doen.
Oranjestad, 10 augustus 2018
De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu,
O.E. Oduber
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