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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 3 juni 2019 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de echtscheiding uitgesproken tussen:
REBECCA LINDANA IRAUSQUIN en
ERIKA PATRICIA TORNE BOSSA, beiden
wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. M.M. Malmberg
ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 24 juni 2019 behorende
bij AUA201901522 en AUA201901859 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, is
mevrouw Julia Solaniel Martinez, geboren 22
september 1992 te Valera Venezuela, wonende te Wayaca no. 119, onder curatele gesteld.
Als curatrice is benoemd haar moeder Marisol Coromoto Canizales Rodriguez.
De advocaat,
mr. G. Griffith

EDITIE NO. 16

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

ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 25 juni 2019 behorende
bij EJ nr. AUA2019 01555 van het Gerecht in
Eerste Aanleg Aruba, stelt het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba mw. Grace Mary
Coromoto MADURO, geboren op 4 januari
1962 in Aruba, onder curatele, met benoeming van haar zus, Floria Yvonne MADURO, geboren op 24 februari 1952 in Aruba, als curatrice.
De advocaat,
mr. H.F. Falconi
ONDERCURATELESTELLING
Krachtens beschikking van 24 juni 2019, behorend bij EJ nummer: AUA201901522 en
AUA201901859 van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, is Julia Solaniel MARTINEZ, geboren in Aruba op 22 september
1992 onder curatele gesteld en benoemt over
de onder curatele gestelde tot curatrice haar
moeder Marisol Coromoto Cañizales Rodriguez, wonende in Aruba;
De advocaat,
mr. G.L. Griffith
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OPROEPING
ONTKENNING VADERSCHAP

Krachtens beschikking van 14 mei 2019, behorend bij AUA201900334, van het Gerecht
in Eerste Aanleg van Aruba, is gegrond verklaart de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van Raymond Joacquin Maduro, geboren in Aruba op 27 juni
1977 van Kyle Ethan Steven Maduro, geboren op 2 mei 2015 in Aruba, uit Diana Lucia
Lozano Bonilla, wonende in Aruba.
De verzoekster,
D.L. Lozano Bonilla
OPROEPING

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

TRIMON, Keith Kevin, zonder bekende
woon- of verblijfplaats in Nederland of
elders,

om op dinsdag 15 oktober 2019 om 08:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
GARCIA LOMBANA, Janeth Lucia ingediend verzoek tot benoeming onzijdig persoon (AUA201901867 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

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

NAVARRO INSIGANRES, Elnis Maria,
zonder bekende woonplaats in Aruba,
Angela Maria RESTREPO DIAZ, zonder
bekende woon- of verblijfplaats.

om op dinsdag 15 oktober 2019 om 08:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
SHERWOOD, Dwayne Francis Edward ingediend
onder
bewindstellingenverzoek
(AUA201901874 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

KELLY, Nemencio Julian, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Venezuela,

om op dinsdag 15 oktober 2019 om 08:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
KELLY, Yolanda Enrica ingediend verzoek
voor
vaststelling
van
overlijden
(AUA201901444 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
OPROEPING

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

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

-

-

BITO, Migalda Samantha, wonende in
Aruba

BEDDO, Gabriel Garnet Erwin, zonder
bekende woon- of verblijfplaats,

om op dinsdag 15 oktober 2019 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door KLEPPER, Jimmy Urias Frank ingediend verzoek
omtrent wijziging ouderlijk gezag, e.d. over
de minderjarigen (AUA201901857 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

om op dinsdag 15 oktober 2019 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
RAFAELA, Abigail Ezra Irene ingediend
verzoek omtrent wijziging ouderlijk gezag
over de minderjarige (AUA201902009 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

OPROEPING

OPROEPING

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

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

-

-

Paula Andrea CALLE HENAO, zonder
bekende woon- of verblijfplaats,

om op 15 oktober 2019 om 8:45 uur voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Het Openbaar Ministerie ingediend verzoek inzake doorhaling van
de geboorteakte #653 t.n.v. Jeanpierre J.
Tromp (AUA201901850 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

Evelien Etlien Ernesita MADURO, zonder bekende woon- of verblijfplaats in
Aruba,

om op 24 september 2019 om 09:45 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 inzake ontzetting uit
het ouderlijk gezag over de minderjarige
(AUA201902175EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING

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

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

-

-

CLAXTON, Elita Eudora,
GROVELL, Charlene,
GROVELL, Channon en
GROVELL, Charrell, allen zonder bekende woon- en of verblijfplaats

om op dinsdag 22 oktober 2019 om 08:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door GROVELL, Marcia Emerencia Mercedes ingediend verzoek omtrent benoeming bewinvoerder (AUA201902082 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

om op dinsdag 22 oktober 2019 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
PONSON, Ferdinand Marco ingediend Adoptieverzoek (AUA201902240 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

OPROEPING

PARADA HERRERA, Omaira, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in Colombia, of elders

om op dinsdag 22 oktober 2019 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
CAMARGO RICO, Gary ingediend verzoek
omtrent wijziging ouderlijk gezag over de
minderjarige (AUA201902049 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

ECKMEYER, Eustacio Cirilo, zonder
bekende woon- of verblijfplaats,

RUSTENBURG, Maarten, wonende in
Aruba,

om op dinsdag 22 oktober 2019 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
RAMIREZ MORILLO, Patricia Margot ingediend verzoek i.v.m. ontheffing van de
minderjarige uit het ouderlijk gezag
(AUA201902198 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
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LIQUIDATIE
AF MATERIALS PRODUCTS AND
PETROLEUM SERVICES N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 11 februari 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 23 maart 2019.
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,
Antonio Fanianos
Italiëstraat 50 Und 4

LIQUIDATIE
BONSOL ENTERPRISES V.B.A.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 18 juli 2019 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per 18 juli 2019.
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,
Reinelda Lisana Bonini-Solognier
Pos Chiquito 273-C
Aruba

LIQUIDATIE
INFRASUR GLOBAL &
INDUSTRIES N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 11 februari 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 23 maart 2019.
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,
Pablo Colvee
Italiëstraat 50 Und 4

LIQUIDATIE
B.E.B. DIRKSZ MANAGEMENT
ACCOUNTING V.B.A.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 22 mei 2019 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per 22 mei 2019.
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,
Adriana Maduro
Boroncana 322
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LIQUIDATIE
CASA MATIAS FREEZONE ARUBA N.V.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording van bovengenoemde vennootschap in liquidatie is ten
kantore van het handelsregister zo mede ten
kantore van de vennootschap ter inzage nedergelegd.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het Handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Lennert David Gruszecki
J.E. Irausquin Boulevard 22, suite 202
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
SKYCLOUD ENTERPRISES V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 29 juni
2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Williams Cen Cen
Tanki Leendert 132A Apt # 3
LIQUIDATIE
PILATES CLUB & SPA ARUBA N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 21 maart
2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Christine O’Connell-Swoger
6904 Deerwood Drive
Harrison, TN. 37341. USA
GUNNING INGEVOLGE
AANBESTEDINGEN
Namens het Land Aruba kondigt de directeur
van de Dienst Openbare Werken aan dat het
project “Verfraaiing Infrastructuur Pro Catedral San Francisco” conform bestek D.O.W.
nr. 02, dj. 2019, tekeningen en nota’s van inlichtingen, gegund is aan CVC Construction
& Management VBA voor een bedrag van
Afl. 668.173,92.

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van ondergetekende deurwaarder
van 17 juli 2019, waarvan een afschrift is
achtergelaten aan de directeur van de DWJZ
in Aruba, die het origineel hiervan voor
GEZIEN heeft getekend, is Alexander Victoriano RASMIJN, wonende in Aruba te Weg
Fontein 82 doch zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats,
BETEKEND:
een door mij, deurwaarder, op 16 juli 2019
opgemaakt proces-verbaal, waarbij uit kracht
van de daarin vermelde executoriaal derdenbeslag is gelegd, ten verzoeke Eliane Desirée
Shazindouska WERLEMAN ten laste van de
gerequireerde.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 24 juli 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan
Dora Alba MARIN VELEZ, laatst bekende
woonadres Paradera 83-P doch zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba,
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BETEKEND:
Een grosse van een rechterlijke beschikking
van 1 juli 2019, ten verzoeke van Aldric
Aldwin DUBERO, wonende in Aruba, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 10 januari 1999 in Colombia, met elkander gehuwd is uitgesproken.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, 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 in Aruba van 18 juli
2019, waarvan afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is aan:
ROBERTO VERGAR DE LEON; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 13 mei
2019, ten verzoeke van: Altagracia Tejeda
Encarnacion; wonende in Aruba, waarbij: de
echtscheiding tussen partijen op 27 juni 2012
in de Dominicaanse Republiek met elkander
gehuwd is uitgesproken;
De deurwaarder,
B.R. Roos

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 18 juli 2019 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: EVELIEN
ETLIEN ERNESITA MADURO; thans zonder bekende vaste woon- en/of verblijfplaats
in Aruba,
OPGEROEPEN:
om op dinsdag, 10 september 2019 des voormiddags om 08:45 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
op Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Edita Evelina Robert; 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 24 juli 2019 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: MICHAEL
ALEJANDRO SPARWER; zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 18 november 2019 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 Claire Andria Smith; ingediend verzoek
te worden gehoord.
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 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 22 juli 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
ALVARO ELIAS SANJUAN BORRE: zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba,
WEDEROM OPGEROEPEN:
om op woensdag, 14 oktober 2019 om 10:00
uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd te John G.
Emanstraat no. 51 te Oranjestad in Aruba te
verschijnen, teneinde op het door SOLEDAD
ALTAGRACIA BERMUDES, 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 30 juli 2019, waarvan een afschrift is
achtergelaten aan de Directeur van de DWJZ
in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
1. RIVERLAKE SOLUTIONS SA, gevestigd
in Zwitserland, 2. STALCO SHIPPING &
BROKERAGE C.A., gevestigd in Venezuela
en 3. MEGA MARITIME SA, gevestigd op
de Marshall Eilanden, aan SALAH
IBRAHIM ABO ELLA, zonder bekende
woon- of verblijfplaats in Aruba, thans verblijvend op het zeeschip “Maridive 702” dat
zich (vooralsnog) bevindt buiten de Arubaanse territoriale wateren,

BETEKEND:
een grosse van 29 juli 2019, 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 betalen en te voldoen;
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, 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 19 juli 2019, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het originele voor
GEZIEN heeft getekend, is SALAH IBRAHIM ABO ELLA, verblijvend op het zeeschip Maridive, doch zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders
OPGEROEPEN:
om op donderdag, 25 juli 2019, des namiddag
om 14:00 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 de buitenlandse rechtspersonen: RIVERLAKE SOLUTIONS S.A., gevestigd te Geneve in Zwitserland, STALCO
SHIPPING & BROKERAGE C.A., gevestigd
te Caracas, Venezuela en MEGA MARITIME S.A., gevestigd te Marshall Eilanden, ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
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OPENBARE VERKOOP
De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu is voornemens een
openbare verkoop te houden op 2 augustus
2019.

•

TA BENDE:

PARTICULARIDAD:
•
E formulario mester wordo jena cu informacion corecto

•

•

•
•
•

Na DOW RWZI Zeewijk: Bulldozer
(Cat D-6), skidsteerloader (John Deere),
truck (Chevrolet, Volvo, Elgin y International), Straatveger (Ravo), Handwalls, Lowboy, Kleine sedan (Getz) y
jeep;
Na DOW Z.B. Tarabana: “Straat lantaarn”, “beschadigd verkeersborden”,
oude kerstversiering”, “Lichtmast” en
“vetafscheider”.
Na DOW Sabana Blanco: “Straat lantaarn”, sedan (Kia).
Na KPA Balashi: KPA Balashi: SUV
(Santa Fe), Trucks (Chevrolet, Ford)
Pick/up motorfiets (Harley Davidson).
Douane Barcadera: “Mobile cargo
Scanner” (Truck Mercedes Benz y unit
Heinmann HCV).

CONDICION:
•
Benta manera nan ta “As is where is”.

Mester deposita e formulario no mas
tarda cu 2 augustus 2019 pa 11’or di
mainta na DOW (Infra gebouw) Sabana
Blanco 68 den e buson cu ta destina pa
esaki.

OMZETTING
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende AVV vennootschap bij akte ten
overstaan van hem verleden, was omgezet in
VBA:
DE OUDE MOLEN AVV omgezet in DE
OUDE MOLEN VBA, in Aruba, bij akte van
15 juli 2016; verklaring van geen bezwaar nr.
3/OMZ/AVV/VBA van 6 juli 2016
De notaris,
mr. T.R. Johnson
AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)
Oprichtingen

DIA DI OBSERVACION :
•
Diamars 30 juli 2019 di 8’or di mainta
pa 3’or di atardi
•
Diarazon 31 juli 2019 di 8’or di mainta
pa 3’or di atardi.
•
Diahuebs 1 augustus 2019 di 8’or di
mainta pa 3’or di atardi
•
Diabierna 2 augustus di 8’or te cu 10’or
di mainta.

De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid bij akten ten overstaan van
hem verleden, zijn opgericht:

OFERTA:
•
Riba formulario cu ta obtenibel na
DOW Sabana Blanco 68, DOW RWZI
Zeewijk, DOW ZB Tarabana y KPA
Balashi. Riba e formulario pa haci oferta tin e condicionan di benta menciona.

LULU TONG TRADING & REAL ESTATE
VBA, gevestigd in Aruba, bij akte van 12 oktober 2016, verklaring van geen bezwaar van
10 oktober 2016, nr. 1395/VBA

SCHEPER LAW VBA gevestigd in Aruba,
bij akte van 11 oktober 2016; verklaring van
geen bezwaar van 10 oktober 2016, nr.
1396/VBA
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ROSMANI GROUP VBA, gevestigd in Aruba, bij akte van 17 november 2016; verklaring van geen bezwaar van 12 oktober 2016,
nr. 1397/VBA

TARZAN ADVENTURES VBA, gevestigd
in Aruba bij akte van 6 december 2016; verklaring van geen bezwaar van 28 november
2016 nr. 1444/VBA

CAWCO ARUBA VBA, gevestigd in Aruba,
bij akte van 16 november 2016; verklaring
van geen bezwaar van 1 november 2016, nr.
1409/VBA.

COMIDAS P & P GOLOSOS VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 13 december 2016;
verklaring van geen bezwaar van 5 december
2016, nr. 1454/VBA

BAC PROPERTIES & INVESTMENTS
VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 4 november 2016; verklaring van geen bezwaar
van 1 november 2016, nr. 1410/VBA

NAIRCA ENTERPRISES VBA, gevestigd in
Aruba bij akte van 19 december 2016; verklaring van geen bezwaar van 5 december 2016,
nr. 1453/VBA

ZIsland EXCURSIONS VBA, gevestigd in
Aruba bij akte van 9 november 2016; verklaring van geen bezwaar van 2 november 2016,
nr. 1412/VBA

EC GREEN WASTE OIL COLLECTION II
& IRON VBA, gevestigd in Aruba bij akte
van 16 december 2016; verklaring van geen
bezwaar van 13 december 2016, nr.
1462/VBA

KUDOS GIFTS & SOUVENIRS ARUBA
VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 29 november 2016; verklaring van geen bezwaar
van 14 november 2016, nr. 1417/VBA
DON PASTECHI FACTORY & CAFE
VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 16 november 2016; verklaring van geen bezwaar
van 11 november 2016, nr. 1415/VBA
QUEST CONSULTING SERVICES (QCS)
VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 5 december 2016; verklaring van geen bezwaar
van 16 november 2016, nr. 1422/VBA
DIETRICH INDUSTRIAL ARUBA VBA,
gevestigd in Aruba bij akte van 28 november
2016; verklaring van geen bezwaar van 23
november 2016, nr. 1436/VBA
MT RASMIJN DENTAL CARE VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 6 december
2016; verklaring van geen bezwaar van 28
november 2016, nr. 1443/VBA

ENEDA ENGINEERING SERVICES VBA
gevestigd in Aruba bij akte van 14 december
2016; verklaring van geen bezwaar van 13
december 2016, nr. 1466/VBA
ARFINET INTERNATIONAL VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 19 december 2016;
verklaring van geen bezwaar van 14 december 2016, nr. 1469/VBA
ARUBA BAMBOO RETAIL VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 22 december 2016;
verklaring van geen bezwaar van 21 december 2016, nr. 1485/VBA
DZF CORP REAL ESTATE MANAGEMENT VBA, gevestigd in Aruba bij akte van
11 januari 2017; verklaring van geen bezwaar
van 21 december 2016, nr. 1489/VBA
ARUBA COLOR CHANGE RETAIL VBA,
gevestigd in Aruba bij akte van 22 december
2016; verklaring van geen bezwaar van 21
december 2016, nr. 1486/VBA
De notaris,
mr. T.R. Johnson
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AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)

GO & FLOW ADVENTURES VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 14 februari 2017;
verklaring van geen bezwaar van 31 januari
2017, nr. 1532/VBA

Oprichtingen

J.A.R. KULTURE BRANDING VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 15 februari 2017;
verklaring van geen bezwaar van 2 februari
2017, nr. 1533/VBA

De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid bij akten ten overstaan van
hem verleden, zijn opgericht:
SAILFISH
BAR
RESTAURANT
&
ENTERTAINMENT VBA gevestigd in Aruba, bij akte van 10 januari 2017; verklaring
van geen bezwaar van 6 januari 2017, nr.
1507/VBA
I & YOU BOUTIQUE VBA, gevestigd in
Aruba, bij akte van 16 januari 2017, verklaring van geen bezwaar van 9 januari 2017, nr.
1509/VBA
DYVENTS ARUBA VBA, gevestigd in Aruba, bij akte van 26 januari 2017; verklaring
van geen bezwaar van 17 januari 2017, nr.
1518/VBA
THIAMO & THIAGO HOLDING REAL
ESTATE VBA, gevestigd in Aruba, bij akte
van 23 januari 2017; verklaring van geen bezwaar van 18 januari 2017, nr. 1520/VBA.
DEEPWATER INTERNATIONAL HOLDING VBA, gevestigd in Aruba bij akte van
30 januari 2017; verklaring van geen bezwaar
van 26 januari 2017, nr. 1528/VBA
CUTTER IMPORT & EXPORT VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 1 februari 2017;
verklaring van geen bezwaar van 27 januari
2017, nr. 1530/VBA
BARALT ENTERPRISES HOLDING VBA,
gevestigd in Aruba bij akte van 1 februari
2017; verklaring van geen bezwaar van 27
januari 2017, nr. 1529/VBA

PRAGMATIC ADVISORY VBA, gevestigd
in Aruba bij akte van 8 februari 2017; verklaring van geen bezwaar van 6 februari 2016,
nr. 1535/VBA
SUMMER VACATION HOMES AND
MANAGEMENT SERVICES VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 13 februari 2017;
verklaring van geen bezwaar van 6 februari
2017, nr. 1536/VBA
LARVENSA BAR & RESTAURANT VBA,
gevestigd in Aruba bij akte van 9 mei 2017;
verklaring van geen bezwaar van 6 februari
2017 nr. 1537/VBA
I.R. QUALITY SAFETY CONSULTANTS
& TRADING VBA, gevestigd in Aruba bij
akte van 17 februari 2017; verklaring van
geen bezwaar van 10 februari 2017, nr.
1541/VBA
CV MILESTONE LUXURY & CONSTRUCTION VBA, gevestigd in Aruba bij
akte van 9 mei 2017; verklaring van geen bezwaar van 15 februari 2017, nr. 1545/VBA
ISLAND TIME RESTAURANT VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 10 maart 2017;
verklaring van geen bezwaar van 8 maart
2017, nr. 1566/VBA
R & L MANAGEMENT HOLDING VBA
gevestigd in Aruba bij akte van 3 april 2017;
verklaring van geen bezwaar van 21 maart
2017, nr. 1575/VBA
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MINERA REAL ESTATE VBA, gevestigd
in Aruba bij akte van 19 april 2017; verklaring van geen bezwaar van 21 maart 2017, nr.
1576/VBA

VALENZUELA ENTERPRISES VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 31 mei 2017;
verklaring van geen bezwaar van 7 april
2017, nr. 1604/VBA

LEX DOMINUS HOLDING VBA, gevestigd
in Aruba bij akte van 29 maart 2017; verklaring van geen bezwaar van 24 maart 2017, nr.
1584/VBA

CURA CABAI LOTTERY & SNACK VBA
gevestigd in Aruba bij akte van 18 april 2017;
verklaring van geen bezwaar van 11 april
2017, nr. 1616/VBA

CHRONOS EPC VBA, gevestigd in Aruba
bij akte van 30 maart 2017; verklaring van
geen bezwaar van 22 maart 2017, nr.
1578/VBA

PERDIVES RESTAURANT VBA gevestigd
in Aruba bij akte van 12 april 2017; verklaring van geen bezwaar van 6 april 2017, nr.
1601/VBA

JET POWER ARUBA CHARTERS AND
TRANSPORTATION COMPANY VBA,
gevestigd in Aruba bij akte van 30 maart
2017; verklaring van geen bezwaar van 24
maart 2017, nr. 1585/VBA

CELLTECH ELECTRONICS & REPAIR
VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 11 april
2017; verklaring van geen bezwaar van 6
april 2017, nr. 1602/VBA

GEBEN GENERAL CONSTRUCTION &
SERVICES VBA, gevestigd in Aruba bij akte
van 6 april 2017; verklaring van geen bezwaar van 28 maart 2016 nr. 1590/VBA
IDV ROTISSERIE VBA, gevestigd in Aruba
bij akte van 11 april 2017; verklaring van
geen bezwaar van 22 maart 2017 nr.
1579/VBA

SUCODELCA ARUBA SUPPLIER VBA,
gevestigd in Aruba bij akte van 4 september
2017; verklaring van geen bezwaar van 12
mei 2017 nr. 1624/VBA
LAVA ARUBA STUDIO VBA, gevestigd in
Aruba bij akte van 11 mei 2017; verklaring
van geen bezwaar van 5 mei 2017 nr.
1621/VBA

JUEMMI CORPORATION VBA, gevestigd
in Aruba bij akte van 9 mei 2017; verklaring
van geen bezwaar van 5 april 2017, nr.
1597/VBA

(CICC) CARIBBEAN IDENTITY COMPLIANCE & CONSULTING VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 17 mei 2017; verklaring van geen bezwaar van 12 mei 2017
nr. 1627/VBA

INNOVATIVE
PIPE
TRADING
&
ADVERTISING VBA, gevestigd in Aruba
bij akte van 10 april 2017; verklaring van
geen bezwaar van 5 april 2017 nr. 1598/VBA

PRO STAR TRADING VBA, gevestigd in
Aruba bij akte van 17 juli 2017; verklaring
van geen bezwaar van 15 mei 2017, nr.
1629/VBA

EASY PRO BOOKING VBA, gevestigd in
Aruba bij akte van 8 mei 2017; verklaring
van geen bezwaar van 5 april 2017, nr.
1599/VBA

M.S.D. MASTER CARS GARAGE VBA,
gevestigd in Aruba bij akte van 30 mei 2017;
verklaring van geen bezwaar van 17 mei nr.
1638/VBA
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KAVI CONSTRUCTION & TECHNOLOGIES VBA, gevestigd in Aruba bij akte
van 10 augustus 2018; verklaring van geen
bezwaar van 18 mei 2017, nr. 1639/VBA
TOTEKI ADVERTISEMENT & PRODUCTION COMPANY VBA, gevestigd in Aruba
bij akte van 7 juni 2017; verklaring van geen
bezwaar van 19 mei 2017, nr. 1640/VBA
AHOLIBA ENTERPRISES VBA, gevestigd
in Aruba bij akte van 24 mei 2017; verklaring
van geen bezwaar van 19 mei 2017, nr.
1641/VBA

AANBIEDING
STATUTENWIJZIGINGEN
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende Aruba vrijgestelde vennootschap, bij akte ten overstaan van
hem verleden, zijn gewijzigd:
DAKETIKKE INTERNATIONAL A.V.V.
gewijzigd in Aruba, bij akte van 16 december
2016; verklaring van geen bezwaar nr. 10536
van 16 december 2016; thans genaamd: NAC
Aviation Aruba AVV
De notaris,
mr. T.R. Johnson

ARUCAMBA SNACKS VBA, gevestigd in
Aruba bij akte van 12 juni 2017; verklaring
van geen bezwaar van 19 mei 2017, nr.
1642/VBA
BODYTECH FITNESS CENTER VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 29 mei 2017;
verklaring van geen bezwaar van 22 mei
2017, nr. 1644/VBA
MOLITIAM HOLDING VBA, gevestigd in
Aruba bij akte van 9 juni 2017; verklaring
van geen bezwaar van 24 mei 201, nr.
1648/VBA
HERACLES CPA PRACTICE VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 31 mei 2017; verklaring van geen bezwaar van 24 mei 2017,
nr. 1649/VBA
JDB AGENCY VBA, gevestigd in Aruba bij
akte van 9 juni 2017; verklaring van geen bezwaar van 24 mei 2017, nr. 1650/VBA
De notaris,
mr. T.R. Johnson
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WIJZIGING VAN HET PROTOCOL INZAKE GESPECIALISEERDE
RECHERCHESAMENWERKING TUSSEN DE LANDEN VAN HET KONINKRIJK
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland

Overwegende dat:
-

de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde een autonome aangelegenheid is van de
landen van het Koninkrijk;
- Aruba, de voormalige Nederlandse Antillen en Nederland op 30 november 2001 het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk
zijn overeengekomen;
het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk van 30 november 2001 in artikel 57a van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van overeenkomstige toepassing is verklaard in de landen Curaçao, Sint Maarten en Nederland, voor wat betreft Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en dat artikel deze landen de bevoegdheid geeft om dit protocol in onderling overleg te wijzigen, onverminderd het eerste tot en met derde lid van dat artikel;
de minister van Justitie van Curaçao, de minister van Justitie van Sint Maarten en de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland in het justitieel vierpartijenoverleg van 17 juli
2018 hebben uitgesproken te komen tot een herziening van het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk van 30 november 2001;
de minister van Justitie van Aruba bij brief van 17 september 2018 heeft aangegeven eveneens te willen komen tot een herziening van voornoemd protocol;
de landen in het justitieel vierpartijenoverleg van 23 januari 2019 overeenstemming hebben
bereikt over de herziene tekst van het protocol;
de landen de herziening van het protocol wenselijk achten ten einde te komen tot een adequate regeling met betrekking tot het beheer van het recherchesamenwerkingsteam;
- de landen hebben besloten tot een nauwere samenwerking op het gebied van de beschikbaarheid van capaciteit en expertise, mede ter ondersteuning van de recherche van de landen zelf, in aanvulling op de bestaande samenwerking in het kader van het recherchesamenwerkingsteam;
- bij de herziening van het protocol wordt uitgegaan van de bestaande staatskundige verhoudingen, zoals vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, alsmede de
voor Curaçao, Sint Maarten en Nederland, voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba,
geldende Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba en de in elk van de landen geldende wet- en regelgeving, waaronder het gezag van de
procureur-generaal van Aruba onderscheidenlijk Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint
Eustatius en Saba over de politie, indien zij optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde en de taken en bevoegdheden van de politiekorpsen van de landen;
Gelet op artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
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Komen het volgende overeen:
Artikel I
Het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk
van 30 november 2001 komt als volgt te luiden:
Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het
Koninkrijk
Overwegende dat:
de landen het wenselijk vinden duurzaam samen te werken op het gebied van de recherche;
deze samenwerking omvat: (a) de beschikbaarheid van recherchevoorzieningen van de
landen en de verdere ontwikkelingen daarvan met het oog op een effectieve rechtshandhaving, alsmede (b) de beschikbaarheid van capaciteit en expertise, mede ter ondersteuning van de recherche van de landen, gericht op de aanpak van grensoverschrijdende
criminaliteit en misdrijven, die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerd
verband waarin ze worden gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde vormen alsmede rechtshulp met betrekking tot dergelijke strafbare feiten;
- het protocol uitgaat van de bestaande staatskundige verhoudingen, zoals vastgelegd in
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, alsmede de voor Curaçao, Sint Maarten en Nederland, voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba, geldende Rijkswet
politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de in
elk van de landen geldende wet- en regelgeving, waaronder het gezag van de procureurgeneraal van Aruba onderscheidenlijk Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius
en Saba over de politie, indien zij optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde en de taken en bevoegdheden van de politiekorpsen van de landen.
Gelet op artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
Komen het volgende overeen:
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
In dit protocol wordt verstaan onder:
a. landen: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland, voor zover het Bonaire, Sint Eustatius en Saba betreft;
b. ministers: de minister van Justitie van Aruba, de minister van Justitie van Curaçao, de
minister van Justitie van Sint Maarten, de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland
en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
c. procureur-generaal: de procureur-generaal van Aruba, voor zover het Aruba betreft, of de
procureur-generaal, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Rijkswet openbare ministeries
van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba, voor zover het Curaçao, Sint
Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba betreft;
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d. procureurs-generaal: de procureur-generaal van Aruba en de procureur-generaal, bedoeld
in artikel 2, tweede lid, van de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, gezamenlijk;
e. hoofdofficier van justitie: het hoofd van het openbaar minister bij het Gerecht in eerste
aanleg in een land;
f. korpschef: het hoofd van het politiekorps van een land;
g. politiekorps: het politiekorps van een land;
h. College van korpschefs: de korpschefs gezamenlijk;
i. recherchesamenwerkingsteam: het team, bedoeld in artikel 6, eerste lid;
j. teamchef: de teamchef, bedoeld in artikel 7, eerste lid;
k. beleidsplan: het beleidsplan, bedoeld in artikel 5, eerste lid.
Hoofdstuk 2. Recherchesamenwerking
Artikel 2
1. De landen spreken uit te willen samenwerken op het gebied van de recherche.
2. Deze samenwerking omvat:
a. de beschikbaarheid van recherchevoorzieningen bij de afzonderlijke politiekorpsen en de
verdere ontwikkelingen daarvan met het oog op een effectieve rechtshandhaving;
b. de beschikbaarheid van capaciteit en expertise, mede ter ondersteuning van de recherche
van de landen, gericht op de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en misdrijven,
die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde vormen alsmede rechtshulp met betrekking tot
dergelijke strafbare feiten.
3. Deze samenwerking omvat tevens de verbetering van de gezamenlijke verwerking van
recherche-informatie, in het bijzonder gericht op de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en misdrijven, die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband
waarin ze worden gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde vormen alsmede rechtshulp met betrekking tot dergelijke strafbare feiten.
4. Deze samenwerking doet niet af aan de eigen taken van de politiekorpsen en het daarmee
samenhangende gezag over de politie bij de uitvoering van de politietaak.
Artikel 3
1. Er is een adviesgroep die tot taak heeft het meerjarig beleidsplan op te stellen.
2. Het beleidsplan bevat in ieder geval:
a. een door het College van korpschefs opgesteld overzicht van de jaarlijkse beschikbare recherchevoorzieningen bij de afzonderlijke politiekorpsen en de te verwachten ontwikkelingen daarvan voor de komende jaren alsmede de daaruit resulterende beschikbare recherchecapaciteit;
b. de beschikbaarheid van capaciteit en expertise in het recherchesamenwerkingsteam gericht op de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en misdrijven, die gezien de ernst
of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde vormen alsmede rechtshulp met betrekking tot dergelijke strafbare
feiten;
c. de verdeling van sterkte over de onderdelen van het recherchesamenwerkingsteam;
d. de behoefte van de politiekorpsen aan gekwalificeerde ondersteuning.
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3. De adviesgroep draagt tevens zorg voor het voorbereiden van het overleg, bedoeld in artikel 4, waaronder het opstellen van een tweejaarlijkse analyse van het criminaliteitsbeeld van
de landen.
4. De adviesgroep bestaat uit:
a. de hoofdofficieren van justitie van Aruba, van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba;
b. de teamchef;
c. de korpschefs;
d. een door de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland aangewezen vertegenwoordiger met het oog op zijn verantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 12, eerste lid;
e. een door het College van procureurs-generaal in Nederland aangewezen vertegenwoordiger met het oog op aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de landen en in het Europees deel van Nederland.
5. De in het vierde lid bedoelde functionarissen kunnen een vervanger aanwijzen.
6. De teamchef draagt zorg voor het secretariaat en de voorbereiding van de stukken.
7. Het voorzitterschap wordt jaarlijks wisselend bekleed door een hoofdofficier van justitie.
8. De adviesgroep biedt het ontwerpbeleidsplan aan de procureurs-generaal aan.
9. De procureurs-generaal voorzien het ontwerpbeleidsplan van een advies en bieden de minister van Justitie van Aruba, de minister van Justitie van Curaçao, de minister van Justitie
van Sint Maarten en de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland het ontwerpbeleidsplan met advies aan.
Artikel 4
De ministers overleggen jaarlijks, mede op basis van een analyse van het criminaliteitsbeeld
van de landen, over de te behalen resultaten met betrekking tot de samenwerking, bedoeld in
artikel 2, tweede lid, onder b, in het komende jaar alsmede over de behaalde resultaten met
betrekking tot deze samenwerking in het afgelopen jaar.
Artikel 5
1. De minister van Justitie van Aruba, de minister van Justitie van Curaçao, de minister van
Justitie van Sint Maarten en de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland stellen ten
minste eenmaal in de vier jaar het beleidsplan vast.
2. De procureurs-generaal zien toe op de uitvoering van het beleidsplan.
3. De minister van Justitie van Aruba, de minister van Justitie van Curaçao, de minister van
Justitie van Sint Maarten en de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland overleggen
jaarlijks over de uitvoering van het beleidsplan.
Hoofdstuk 3. Recherchesamenwerkingsteam
§ 3.1. Algemene bepalingen
Artikel 6
1. Er is een recherchesamenwerkingsteam.
2. Het recherchesamenwerkingsteam heeft als taak het verrichten van onderzoek:
a. naar grensoverschrijdende criminaliteit;
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b. naar misdrijven, die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband
waarin ze worden gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken;
c. ter uitvoering van interregionale en internationale verzoeken tot rechtshulp met betrekking tot strafbare feiten, bedoeld onder a en b.
3. Onder grensoverschrijdende criminaliteit wordt in ieder geval verstaan: terrorisme, internationale drugshandel, computercriminaliteit, het internationale witwassen van geld, internationale wapenhandel, internationale mensenhandel en internationale corruptie.
4. Onder misdrijven, die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband
waarin ze gepleegd worden een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken wordt in ieder geval verstaan: de fenomenen die in het beleidsplan worden genoemd.
Artikel 7
1. Aan het hoofd van het recherchesamenwerkingsteam staat de teamchef.
2. De teamchef is belast met de dagelijkse leiding van het recherchesamenwerkingsteam. Hij
is in het bijzonder belast met het bewaken van de doelgerichte inzet van medewerkers van
het recherchesamenwerkingsteam.
3. De teamchef wordt aangewezen door de ministers.
4. Op de teamchef is de wettelijke regeling inzake vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken van het land waarvan hij ingezetene is, van overeenkomstige toepassing.
5. De minister van het land dat de teamchef ter beschikking stelt kan, in overeenstemming
met de overige ministers, de teamchef geheel of gedeeltelijk ontheffen uit zijn functie.
Artikel 8
1. Het recherchesamenwerkingsteam bestaat in ieder geval uit een of meer centrale teams en
in elk land een decentraal team.
2. De centrale teams staan ter beschikking van alle landen.
3. De teamchef is belast met de operationele aansturing van de centrale teams.
4. Een decentraal team vormt samen met een daartoe aangewezen onderdeel van het politiekorps een eenheid.
5. Een decentraal team staat onder operationele aansturing van de korpschef.
6. De hoofdofficier overlegt met de korpschef en de teamchef periodiek over in ieder geval:
a. de inzet en resultaten van het decentrale team in het betreffende land;
b. de afstemming en samenwerking van opsporingswerkzaamheden tussen de centrale en
decentrale teams;
c. de samenwerking van de teams met het politiekorps;
d. de mate waarin de samenwerking tussen de teams en het politiekorps bijdraagt aan kennisoverdracht.
Artikel 9
1. Er is een centrale stuurgroep die tot taak heeft om, met inachtneming van het beleidsplan,
te overleggen over de inzet van de capaciteit van de centrale teams. De centrale stuurgroep
overlegt ten minste tweemaal per jaar.
2. De centrale stuurgroep bestaat uit:
a. de procureurs-generaal;
b. de korpschefs;
c. de teamchef.
3. Het voorzitterschap wordt jaarlijks wisselend bekleed door een procureur-generaal.
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4. De in het tweede en derde lid bedoelde functionarissen kunnen een vervanger aanwijzen.
5. De procureurs-generaal bepalen de inzet van de capaciteit van de centrale teams, met inachtneming van het beleidsplan. Elke procureur-generaal kan ten aanzien van de eerste volzin een machtiging verlenen.
6. De procureurs-generaal leggen eenmaal per jaar aan de minister van Justitie van Aruba,
de minister van Justitie van Curaçao, de minister van Justitie van Sint Maarten en de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland, in het overleg bedoeld in artikel 5, derde lid,
verantwoording af over de inzet en resultaten van de centrale teams.
Artikel 10
Het recherchesamenwerkingsteam treedt bij de uitvoering van zijn taken op onder gezag van
de procureur-generaal.
Artikel 11
1. De landen dragen er zorg voor dat de medewerkers die deel uitmaken van het recherchesamenwerkingsteam beschikken over bevoegdheden die nodig zijn voor de uitoefening van
de taken van het recherchesamenwerkingsteam, waaronder opsporingsbevoegdheden en de
bevoegdheid om geweld te gebruiken tegen personen en goederen of vrijheidsbeperkende
middelen te gebruiken tegen personen, onverminderd het voor Curaçao, Sint Maarten en
Nederland, voor zover het betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba, geldende artikel 57a van
de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
2. Medewerkers van het recherchesamenwerkingsteam beschikken in elk van de landen enkel over de bevoegdheden die hen bij of krachtens de wet zijn toegekend. Deze bevoegdheden worden overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de wet uitgeoefend.
3. De medewerkers van het recherchesamenwerkingsteam mogen uitsluitend gebruik maken
van lokaal toegestane gewelds- en opsporingsmiddelen.
4. De landen treffen overigens de voorzieningen die met het oog op de taakuitvoering van
het recherchesamenwerkingsteam noodzakelijk zijn.
5. De landen dragen zorg voor een, gegeven de aard van de werkzaamheden, passende bezoldiging en vergoeding voor de uit hun land afkomstige medewerkers van het recherchesamenwerkingsteam.
§ 3.2. Het beheer van het recherchesamenwerkingsteam
Artikel 12
1. De minister van Justitie en Veiligheid van Nederland is verantwoordelijk voor de zorg
voor en instandhouding (het beheer) van het recherchesamenwerkingsteam, onverminderd
de beschikbaarstelling van personeel en middelen door anderen.
2. De minister van Justitie en Veiligheid geeft de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012, de opdracht om namens hem zorg te dragen voor het beheer van het recherchesamenwerkingsteam. De minister van Justitie en Veiligheid kan hem ter zake de nodige
algemene en bijzondere instructie geven.
3. De korpschef, bedoeld in artikel 27 van de politiewet 2012, kan mandaat, volmacht en
machtiging verlenen aan de teamchef ten aanzien van het beheer van het recherchesamenwerkingsteam.
4. De korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012, stelt namens de minister van
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kingsteam ter beschikking, voor zover deze voor de taakuitvoering van het recherchesamenwerkingsteam geschikt zijn.
Artikel 13
1. Er is een overleg dat tot taak heeft een ontwerpbeheerplan, een ontwerpbegroting voor het
komende begrotingsjaar, een ontwerp van een meerjarenraming voor vier op het begrotingsjaar volgende jaren, een ontwerpjaarverslag en een ontwerp van de financiële verantwoording van het recherchesamenwerkingsteam op te stellen.
2. In het beheerplan, waaraan het beleidsplan ten grondslag ligt, zijn ten minste opgenomen:
a. een programmatisch overzicht van de te behalen resultaten van het recherchesamenwerkingsteam;
b. het sterktebeleid waaronder de sterkteverdeling, de organisatie en formatie;
c. het personeelsbeleid waaronder de meerjarige strategische personeelsplanning en het integriteitbeleid;
d. het ICT-beleid waaronder het beleid op het terrein van het onderhoud en vernieuwing en
de informatieorganisatie;
e. het beleid op het gebied van materieel.
3. Het jaarverslag bevat in ieder geval informatie over de doeltreffendheid en doelmatigheid
van de centrale teams en de decentrale teams.
4. Het overleg, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:
a. de teamchef;
b. de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de politiewet 2012, met het oog op zijn verantwoordelijk als bedoeld in artikel 12, vierde lid;
c. een door de minister van Justitie en Veiligheid aangewezen vertegenwoordiger;
d. een door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen vertegenwoordiger.
5. De teamchef draagt zorg voor het secretariaat en de voorbereiding van de stukken.
6. Het voorzitterschap wordt bekleed door een door de minister van Justitie en Veiligheid
aangewezen vertegenwoordiger.
Artikel 14
Alvorens de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland het beheerplan, de financiële
verantwoording en de meerjarenraming vaststelt op grond van artikel 15, wordt het ontwerpbeheerplan, de ontwerpbegroting en het ontwerp van de meerjarenraming van het recherchesamenwerkingsteam alsmede het vastgestelde jaarverslag en de financiële verantwoording van het recherchesamenwerkingsteam besproken in het overleg, bedoeld in artikel 4.
Artikel 15
1. De minister van Justitie en Veiligheid van Nederland stelt het beheerplan, de begroting,
de meerjarenraming, het jaarverslag en financiële verantwoording van het recherchesamenwerkingsteam vast.
2. De financiële verantwoording gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid,
afgegeven door een door de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland aangewezen
accountant.
3. De minister van Justitie en Veiligheid van Nederland zendt een afschrift van de stukken,
bedoeld in het eerste lid, naar de minister van Justitie van Aruba, de minister van Justitie
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van Curaçao, de minister van Justitie van Sint Maarten en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 16
De landen komen in onderling overleg hun bijdragen, waaronder het ter beschikking stellen
van personeel en middelen, aan het recherchesamenwerkingsteam overeen. De landen dragen ten minste de volledige personeelskosten, inclusief uitzendkosten, van het uit hun land
afkomstige bij het recherchesamenwerkingsteam werkzame personeel.
Artikel 17
Het tot aanstelling bevoegd gezag van personeel dat ter beschikking wordt gesteld aan het
recherchesamenwerkingsteam kan de teamchef mandaat, volmacht en machtiging verlenen
ten aanzien van zijn bevoegdheden met het oog op het functioneren van het recherchesamenwerkingsteam.
Hoofdstuk 4. Overige recherchesamenwerking
Artikel 18
1. Indien een politiekorps op korte termijn tijdelijk ondersteuning behoeft voor recherche bij
het verrichten van onderzoek naar andere dan in artikel 6, tweede lid, onder a en b, bedoelde
misdrijven die de lokale rechtsorde ernstig schokken en het politiekorps van dat land over
onvoldoende expertise beschikt, dan richt de minister van Justitie van dat land een verzoek
daartoe aan de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland.
2. De minister van Justitie van Aruba, de minister van Justitie van Curaçao en de minister
van Justitie van Sint Maarten kunnen machtiging verlenen aan hun korpschef terzake van de
bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.
3. De minister van Justitie en Veiligheid van Nederland beslist of ondersteuning in de vorm
van het ter beschikking stellen van personeel of middelen wordt geleverd.
4. Indien ondersteuning wordt verleend, verstrekt de minister van Justitie en Veiligheid aan
de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012, de nodige opdrachten om personeel of middelen ter beschikking te stellen aan het korps, bedoeld in het eerste lid. Onder
middelen wordt mede verstaan de middelen die op grond van artikel 12, vierde lid, ter beschikking zijn gesteld aan het recherchesamenwerkingsteam en het voor de bediening van
deze middelen noodzakelijke personeel.
5. De korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012, kan ten aanzien van het ter
beschikking stellen van personeel en middelen, bedoeld in het vierde lid, mandaat, volmacht
en machtiging verlenen aan de teamchef.
6. Voor zover het voor het leveren van de ondersteuning noodzakelijk is, draagt het land,
bedoeld in het eerste lid, er zorg voor dat het personeel, bedoeld in het derde lid, beschikt
over bevoegdheden, waaronder opsporingsbevoegdheden en de bevoegdheid om geweld te
gebruiken tegen personen en goederen of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken tegen
personen. Dit personeel beschikt in elk van de landen enkel over de bevoegdheden die hen
bij of krachtens de wet zijn toegekend. Deze bevoegdheden worden overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de wet uitgeoefend.
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Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Artikel 19
Op verzoek van een minister kan, in overeenstemming met de overige ministers, een geschil
ten aanzien van de interpretatie of toepassing van dit protocol worden voorgelegd aan een of
meerdere door de ministers aan te wijzen bemiddelaars.
Artikel 20
De ministers evalueren tenminste iedere vier jaar na inwerkingtreding van de Wijziging van
het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk de werking van het protocol.
Artikel 21
1. Aruba kan de samenwerking op grond van dit protocol door een eenzijdige verklaring beeindigen met ingang van een in onderling overleg tussen de ministers te bepalen datum. De
landen treffen in onderling overleg een regeling met betrekking tot de gevolgen van deze
beëindiging.
2. Na toepassing van het eerste lid geldt dit protocol als een onderlinge regeling tussen Curaçao, Sint Maarten en Nederland.
Artikel 22
Dit protocol wordt aangehaald als: Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking
tussen de landen van het Koninkrijk.
Artikel II
Dit protocol wordt aangehaald als: Wijziging van het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk.
Artikel III
Dit protocol treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

JAARGANG 2019 EDITIE NO. 16

LANDSCOURANT VAN ARUBA
2 augustus 2019
Pagina 23
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Dit protocol zal met de toelichting in de Staatscourant, het Afkondigingsblad van Aruba, het Publicatieblad van Curaçao en het Afkondigingsblad van Sint Maarten worden geplaatst.

Oranjestad, 23 januari 2019.
Voor Nederland:
De minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops

Voor Aruba,
De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker

Voor Curaçao,
De minister van Justitie,
Q.C.O. Girigorie

Voor Sint Maarten,
De minister van Justitie,
C. De Weever
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Toelichting
Algemeen
Op 30 november 2001 zijn de landen Aruba, voormalige Nederlandse Antillen en Nederland het
Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk
(oorspronkelijke protocol) overeengekomen, waarin de samenwerking in een gezamenlijk recherchesamenwerkingsteam (RST) is geregeld. 1
In het oorspronkelijke protocol is onder meer geregeld dat het RST tot taak heeft:
a. het verrichten van onderzoek naar misdrijven, die gezien de ernst of frequentie dan wel het
georganiseerd verband waarin ze gepleegd worden, een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken en waarvoor de inzet van kwalitatief en kwantitatief bijzondere opsporingscapaciteit noodzakelijk is;
b. het verrichten van onderzoek ter uitvoering van interregionale en internationale verzoeken
tot rechtshulp, voor zover het betreft rechtshulp met betrekking tot misdrijven, die gezien de
ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd, een ernstige
inbreuk op de rechtsorde maken en waarvoor de inzet van kwalitatief en kwantitatief bijzondere
opsporingscapaciteit noodzakelijk is; en
c. het op incidentele basis ondersteuning geven aan de reguliere recherche bij het verrichten
van onderzoek naar andere misdrijven die de lokale rechtsorde ernstig schokken in gevallen
waar door bijzondere omstandigheden deze diensten over onvoldoende expertise beschikken.
Op 10 oktober 2010 is voor Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba de Rijkswet
politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in werking getreden.
In artikel 57a van deze rijkswet is bepaald dat het oorspronkelijke protocol van overeenkomstige
toepassing is op Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba en dat diverse artikelen
over de gemeenschappelijke voorziening politie buiten toepassing zijn verklaard. Het RST heeft in
Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba uitsluitend tot taak zorg te dragen voor
het verrichten van de onderzoeken:
a. naar grensoverschrijdende criminaliteit bedoeld in artikel 33, tweede lid, van de Rijkswet
openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
b. naar misdrijven, die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin
ze worden gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken;
c. ter uitvoering van interregionale en internationale verzoeken tot rechtshulp met betrekking
tot strafbare feiten bedoeld onder a en b (zie artikel 57a, derde lid).
De medewerkers van het RST zijn in Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba
bevoegd tot de opsporing van strafbare feiten, met inachtneming van de wettelijke voorschriften
van de landen (artikel 57a, derde lid). De door de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland aangewezen medewerkers beschikken op deze eilanden over de geweldsbevoegdheid (artikel
57a, tweede lid).
Artikel 57a, vierde lid, bepaalt dat Curaçao, Sint Maarten en Nederland, voor wat betreft van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, wijzigingen kunnen aanbrengen in het protocol, onverminderd het
eerste tot en met derde lid van dat artikel.
__________________________
1
Stcrt. 2002, nr. 10.
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In het eindverslag van de Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten is geadviseerd om de taken van
het RST uit te breiden met de taak ondersteuning van het politiekorps door middel van de inzet van
technologische hulpmiddelen en specialistische expertise.
De ministers van Justitie van Curaçao, Sint Maarten en Nederland hebben tijdens het justitieel
vierpartijenoverleg van 17 juli 2018 overeenstemming bereikt over de contouren van een toekomstige recherchesamenwerking en een daartoe ingestelde werkgroep de opdracht gegeven te komen
met een ontwerp voor een herziene Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk. Tijdens dit overleg heeft de minister van Justitie, Veiligheid en
Integratie van Aruba aangegeven het belang van regionale samenwerking en de noodzaak om tot
herziening van het oorspronkelijke protocol te komen te onderschrijven, maar nog niet akkoord te
kunnen gaan met de contouren. Bij brief van 17 september 2018 heeft de minister van Justitie van
Aruba aan voornoemde ministers aangegeven eveneens te willen komen tot een herziening van het
protocol. Het vorenstaande heeft geleid tot de voorliggende wijziging van het oorspronkelijke protocol (herziene protocol).
Artikelsgewijs
Artikel 1
Artikel 1 bevat een omschrijving van begrippen die in het herziene protocol worden gebruikt.
Landen
Met een begripsomschrijving van ‘de landen’ wordt tot uitdrukking gebracht dat het herziene protocol ziet op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland, voor zover het Bonaire, Sint Eustatius
en Saba betreft.
Ministers
In het herziene Protocol wordt in diverse bepalingen verwezen naar ‘de ministers’. Daaronder
worden verstaan: de minister van Justitie van Aruba, de minister van Justitie van Curaçao, de minister van Justitie van Sint Maarten, de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland en de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De ministers van Justitie (en Veiligheid) zijn ieder afzonderlijk betrokken vanuit hun verantwoordelijkheid voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in hun land.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is betrokken vanuit diens verantwoordelijkheid voor de relaties binnen het Koninkrijk. In dat kader is de ondersteuning en versterking
van de rechtsstaat die Nederland biedt aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten belegd bij de bewindspersoon voor Koninkrijksrelaties. Aangezien de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland
via het landelijk politiekorps van dat land de operationele capaciteit levert voor deze ondersteuning en versterking werken de ministers van Justitie en Veiligheid van Nederland en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eveneens nauw samen ten aanzien van het beheer van het
RST.
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Procureur-generaal / procureurs-generaal
Uit artikel 2 van de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint
Eustatius en Saba volgt dat Curaçao, Sint Maarten en Nederland, voor zover het Bonaire, Sint Eustatius en Saba betreft, elk een openbaar ministerie hebben. Aan het hoofd van de openbare ministers staat een gezamenlijke procureur-generaal.
Voornoemde rijkswet is niet van toepassing in Aruba. De Landsverordening op het openbaar ministeries (AB 1993, 9) bepaalt dat in Aruba het openbaar ministerie wordt uitgeoefend door een
officier van justitie, hoofd van het parket, die in zijn ambtsbetrekking ondergeschikt is aan de procureur-generaal.
College van korpschefs
In de praktijk heeft zich het College van korpschef geformaliseerd, bestaande uit de korpschefs
van de politiekorpsen. Het College van korpschefs krijgt in artikel 3, tweede lid, onder a, de opdracht om een overzicht op te stellen van de jaarlijkse beschikbare recherchevoorzieningen bij de
afzonderlijke politiekorpsen en de te verwachten ontwikkelingen daarvan voor de komende jaren
alsmede de daaruit resulterende beschikbare recherchecapaciteit.
De overige begripsomschrijvingen spreken voor zich.
Artikel 2
Met het herziene protocol wordt de intentie van de landen uitgesproken om te willen samenwerking op het gebied van de recherche. Deze samenwerking omvat:
a. de beschikbaarheid van recherchevoorzieningen bij de afzonderlijke politiekorpsen en de
verdere ontwikkelingen daarvan met het oog op een effectieve rechtshandhaving;
b. de beschikbaarheid van capaciteit en expertise, mede ter ondersteuning van de recherche
van de landen, gericht op de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en misdrijven, die
gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd een
ernstige inbreuk op de rechtsorde vormen alsmede rechtshulp met betrekking tot dergelijke
strafbare feiten.
Deze samenwerking omvat tevens de verbetering van de gezamenlijke verwerking van rechercheinformatie, in het bijzonder gericht op de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en misdrijven, die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde vormen alsmede rechtshulp met betrekking tot dergelijke strafbare feiten.
Het herziene protocol doet uitdrukkelijk geen afbreuk aan de eigen taken van de politiekorpsen
van de landen en het daarmee samenhangende gezag over de politie bij de uitvoering van de politietaak.
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Artikelen 3, 4 en 5
Nieuw ten opzichte van het oorspronkelijke protocol is dat de ministers van Justitie (en Veiligheid)
van de landen ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststellen. Het beleidsplan bevat
in ieder geval:
a. een door het College van korpschefs opgesteld overzicht van de jaarlijkse beschikbare recherchevoorzieningen bij de afzonderlijke politiekorpsen van de landen en de te verwachten
ontwikkelingen daarvan voor de komende jaren alsmede de daaruit resulterende beschikbare recherchecapaciteit;
b. de beschikbaarheid van capaciteit en expertise in het recherchesamenwerkingsteam gericht
op de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en misdrijven, die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd een ernstige inbreuk op
de rechtsorde vormen alsmede rechtshulp met betrekking tot dergelijke strafbare feiten;
c. de verdeling van sterkte over de onderdelen van het recherchesamenwerkingsteam.
d. de behoefte van de politiekorpsen aan gekwalificeerde ondersteuning.
Met de verdeling van de sterkte over de onderdelen van het RST wordt bedoeld het aandeel van
elk team ten opzichte van de totale sterkte van RST. De daadwerkelijke omvang van het team is
vervolgens afhankelijk van hetgeen de landen beschikbaar stellen aan het RST (artikel 16) en
wordt in het beheerplan vastgesteld.
Het is wenselijk dat voor de cyclus wordt aangesloten bij de cyclus van bestaande plannen in de
landen. Zo zal de tweejaarlijkse analyse van het criminaliteitsbeeld van de landen die de adviesgroep voorbereidt, voortbouwen op die van de landen zelf maar met het oog op de doelstellingen
van het protocol – uiteraard- regionaal van karakter zijn. Daarin ligt immers de meerwaarde.
De procureurs-generaal gezamenlijk zien toe op de uitvoering van het beleidsplan. Jaarlijks overleggen de ministers van Justitie over de uitvoering van het beleidsplan.
De taak van de in het oorspronkelijke protocol geregelde adviesgroep is gewijzigd. De scheiding
van het beleid, gezag en beheer brengt mee dat de adviesgroep verantwoordelijk is voor het opstellen van voornoemd beleidsplan. De samenstelling van de adviesgroep is hierop aangepast. Gelet
op de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland voor het beheer van het RST (zie artikel 12, eerste lid), is een door deze minister aangewezen vertegenwoordiger lid van de adviesgroep.
Jaarlijks overleggen de ministers van Justitie van de landen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de te behalen resultaten in het komende jaar ten aanzien van de
beschikbaarheid van capaciteit en expertise, mede ter ondersteuning van de recherche van de landen, gericht op de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en misdrijven, die gezien de ernst
of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd een ernstige inbreuk
op de rechtsorde vormen alsmede rechtshulp met betrekking tot dergelijke strafbare feiten. Dit
overleg zal normaal gesproken plaatsvinden bij gelegenheid van het halfjaarlijkse justitieel vierpartijenoverleg. Daarbij zullen het inmiddels vastgestelde jaarverslag en de financiële verantwoording van het RST worden besproken (artikel 14). Het ligt in de rede dat de uitkomsten van dit
overleg mede richting geven aan het in het ontwerpbeheerplan opgenomen programmatisch overzicht van de te behalen resultaten van het RST, en bijbehorende ontwerpbegroting, en dat de uitJAARGANG 2019 EDITIE NO. 16
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komsten van dit overleg tevens zullen worden betrokken bij het overleg van de vier ministers, bedoeld in artikel 5, derde lid.
In het jaar waarin het meerjarig beleidsplan wordt vastgesteld, zal dit overleg uiteraard plaatsvinden voorafgaand aan het overleg, bedoeld in artikel 5, eerste lid, zodat opvattingen met betrekking
tot versterking van de rechtsstaat mee worden genomen in de besluitvorming over de vaststelling
van het beleidsplan.
Artikel 6
Het RST is een entiteit naast de politiekorpsen van de landen. Voor de taken van het RST moet
voor Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden aangesloten bij de omschrijving van de taken in de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (artikel 57a, derde lid, in samenhang met artikel 8, eerste lid). In combinatie met
artikel 18 van het herziene protocol levert dat voor Aruba een theoretisch verschil om met de taakomschrijving in het oorspronkelijke protocol. In de praktijk zal dit echter niet merkbaar zijn.
Ter verduidelijk zijn in het derde en vierde lid opgenomen wat in ieder geval wordt verstaan onder
‘grensoverschrijdende criminaliteit’ en ‘misdrijven, die gezien de ernst of frequentie dan wel het
georganiseerd verband waarin ze gepleegd worden een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken’.
Artikel 7
Aan het hoofd van het RST staat een teamchef. Hij is belast met de dagelijkse leiding van het RST.
Daaronder valt ook de operationele aansturing, voor zover dit in het herziene protocol niet elders
is belegd (zie artikel 8, derde en vijfde lid).
De teamchef wordt aangewezen door de ministers gezamenlijk. Het ontheffen uit de functie (geheel of gedeeltelijk) geschiedt door de minister van het land dat de teamchef ter beschikking stelt,
in overeenstemming met de overige ministers. Dit brengt mee dat het initiatief daartoe ligt bij
eerstgenoemde minister.
De aard van de werkzaamheden van de teamchef waarbij hij in aanraking zal komen met zaken die
de interne en externe veiligheid van de landen betreft, brengt met zich dat het wenselijk is de functie als vertrouwensfunctie aan te wijzen. Het onderzoek wordt gedaan door de veiligheidsdienst
van het land waarvan betrokkene ingezetene is, met (overeenkomstige) toepassing van de regels
die in dat land voor veiligheidsonderzoeken gelden. De dienst van het ene land kan de veiligheidsdiensten van de andere landen raadplegen.
Artikel 8
Het RST bestaat uit één of meer centrale teams en in elk land een decentraal team. De centrale
teams staan ter beschikking van alle landen. De teamchef is belast met operationele aansturing van
deze medewerkers. Die medewerkers kunnen afkomstig zijn uit ieder land zolang zij overeenkomstig artikel 16 ter beschikking gesteld zijn van het recherchesamenwerkingsteam.
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Deze bepaling laat ruimte om de inrichting van het RST in de toekomst aan te passen aan de ontwikkelingen van de korpsen en de daarmee samenhangende behoefte aan ondersteuning door het
RST. Er wordt daarom niet voorgeschreven welke centrale teams het RST dient te bevatten. Dat
een centraal team ter beschikking staat van alle landen, zegt overigens niets over de feitelijke inzet. Die is afhankelijk van de besluitvorming, bedoeld in artikel 9, vijfde lid. Vervolgens treedt dat
team op onder gezag van de (bevoegde) procureur-generaal.
Bij elk van de politiekorpsen vormt het decentrale RST-team samen met medewerkers van een
door de desbetreffende korpsbeheerder aangewezen onderdeel van het politiekorps een eenheid.
Deze samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Dat betekent dat de eenheid, bedoeld in artikel 8, vierde lid, zowel uit medewerkers van het lokale korps als van het RST bestaat
(twinning). Medewerkers van het decentrale team staan onder de operationele aansturing van de
korpschef van het desbetreffende politiekorps. Het streven is dat het aantal medewerkers van het
politiekorps gelijk is aan het aantal medewerkers van het RST dat bij het politiekorps wordt ‘geplaatst’.
Periodiek overlegt de hoofdofficier met de korpschef en de teamchef over enerzijds de operationele samenwerking in RST-verband en anderzijds de samenwerking met het politiekorps. Daarnaast
is het overleg uitdrukkelijk bedoeld om te bezien of het effect van de twinning in voldoende mate
wordt gerealiseerd. Daarmee is dit overleg een belangrijke bron voor de passage in het jaarverslag,
bedoeld in artikel 13, derde lid.
Artikel 9
Zoals aangegeven bij de toelichting van de artikelen 3, 4 en 5, bevat het beleidsplan in ieder geval
de verdeling van sterkte over de onderdelen (een of meer centrale teams en per land een decentraal
team) van het RST. De nadere toewijzing van de capaciteit van de centrale teams geschiedt door of
namens de procureurs-generaal gezamenlijk. Dit is, anders dan het bepaalde in artikel 10, niet gebaseerd op een formele bevoegdheid uit de betrokken landsverordening onderscheidenlijk rijkswet, nu deze regelgeving uitsluitend ziet op de bevoegdheid van de procureur-generaal over de politiediensten van het desbetreffende land. De centrale teams van het RST staan immers ter beschikking van alle landen (artikel 8, tweede lid).
Alvorens zij tot een nadere verdeling komen, wordt over de verdeling overlegd in een centrale
stuurgroep. De centrale stuurgroep bestaat uit de procureurs-generaal, de korpschefs van de politiekorpsen en de teamchef met als voorzitter één van procureurs-generaal. Zij kunnen ieder een
vervanger aanwijzen. Het staat de voorzitter vrij om desgewenst functionarissen van andere organisaties uit te nodigen voor dit overleg.
Eenmaal per jaar leggen de procureurs-generaal aan de ministers van Justitie van de landen verantwoording af over de inzet en de resultaten van de centrale teams. Dit gebeurt in het overleg, bedoeld in artikel 5, derde lid.
De verdeling van de sterkte binnen een decentraal team wordt niet in het herziene protocol geregeld en wordt daarmee aan de landen overgelaten.
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Artikel 10
In de overwegingen van het herziene protocol is aangegeven dat het herziene protocol uitgaat van
het in rijks- of nationale wetgeving geregelde zorg van elke afzonderlijke procureur-generaal voor
de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en zijn bevoegdheid aan de betrokken ambtenaren zodanige instructies te geven tot voorkoming, opsporing, en nasporing van strafbare feiten als
hij in het belang van een goede justitie nodig oordeelt. Het RST valt in Aruba dan ook uitsluitend
onder het gezag van de procureur-generaal van Aruba en in Curaçao, Sint Maarten en Bonaire,
Sint Eustatius en Saba uitsluitend onder gezag van de procureur-generaal, bedoeld in artikel 2,
tweede lid, van de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Ook waar het betreft het optreden van medewerkers van een centraal team berust het gezag bij
slechts één van beide procureurs-generaal, afhankelijk van het land waar deze medewerkers hun
taak uitvoeren. Dat neemt niet weg dat afhankelijk van het grensoverschrijdend optreden van deze
medewerkers de betrokken openbare ministeries overleg dienen te voeren over onderzoekshandelingen die in elkaars jurisdicties dienen te worden uitgevoerd. Het staat hen vrij om in aansluiting
op het bepaalde in artikel 9 daarvoor noodzakelijke overlegvormen in te richten.
Artikel 11
De aard van dit protocol, een zogenoemde vormvrije onderlinge regeling, brengt mee dat hierin
niet het toekennen van bevoegdheden van medewerkers van het RST kan worden geregeld. Het is
aan elk van de landen om zorg te dragen dat deze medewerkers beschikken over de bevoegdheden
die nodig zijn voor de uitoefening van de taken van het RST. Dit houdt onder meer in dat medewerkers in Aruba de status van buitengewoon agent van politie dienen te krijgen met het oog op
het opsporen van strafbare feiten, de bevoegdheid om geweld of vrijheidsbeperkende middelen te
gebruiken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de opsporingsbevoegdheden.
Voor Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba regelt artikel 57a, tweede en derde
lid, de bevoegdheid, bedoeld in artikel 13 van deze rijkswet en de opsporingsbevoegdheid ten aanzien van de door de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland aangewezen ambtenaren die
deel uitmaken van het RST. Door Curaçao, Sint Maarten en Nederland, voor zover het Bonaire,
Sint Eustatius en Saba betreft, dient daarnaast de beëdiging te worden geregeld.
Voor wat betreft de gewelds- en opsporingsmiddelen ligt het in de rede dat de landen bijvoorbeeld
het dienstvuurwapen waarin de ter beschikking gestelde medewerkers is geoefend, en technische
middelen opneemt in de lijst van toegestane middelen.
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Artikel 12
In het herziene protocol ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg voor en instandhouding van het
RST, te weten het beheer, van het RST bij de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland.
Het betreft hier al die beheersmaatregelen die noodzakelijk zijn om het RST goed te laten functioneren. Dus naast het ter beschikking stellen van voldoende gekwalificeerd personeel, de aanschaf
van (politie-)specifieke uitrusting, de zorg voor adequate en betrouwbare ICT ondersteuning, huisvesting, vervoermiddelen en het faciliteren van de vele intra-insulaire reisbewegingen van RST
medewerkers.
Deze verantwoordelijkheid laat onverlet dat vanuit Aruba, Curaçao en Sint Maarten, alsmede vanuit het politiekorps voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba ook personeel en middelen ter beschikking kunnen worden gesteld (zie artikel 16). Dit valt buiten de verantwoordelijkheid, bedoeld in
artikel 12, eerste lid, maar wel onder verantwoordelijkheid van de teamchef (artikel 7, tweede lid).
De korpschef van het landelijke politiekorps van (het Europese deel van) Nederland krijgt de opdracht om, namens deze minister, (feitelijk) zorg te dragen voor het beheer van het RST. Deze
korpschef doet dit door, ten laste van zijn korps en daarmee de begroting van zijn korps, personeel
en middelen aan het RST ter beschikking te stellen. De bepaling laat onverlet dat daarbij de in Nederland geldende regels over het beschikbaar stellen van ambtenaren van politie vanuit het landelijke politiekorps van Nederland aan het RST in acht dienen te worden genomen.
De korpschef van het landelijke politiekorps van Nederland kan ten aanzien van het beheer mandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de teamchef. Te denken is aan beslissingen die te maken hebben met het dagelijks beheer van het RST.
Artikelen 13, 14 en 15
De minister van Justitie en Veiligheid van Nederland is verantwoordelijk voor het vaststellen van
een beheerplan, de begroting, de meerjarenraming, het jaarverslag en de financiële verantwoording
van het RST (artikel 15). Een overleg is verantwoordelijk voor het opstellen van deze stukken (artikel 13). In het beheerplan, dat uiteraard in lijn moet zijn met het meerjarig beleidsplan, wordt in
ieder geval opgenomen een programmatisch overzicht van de te behalen resultaten van het recherchesamenwerkingsteam dat daarmee richting geeft aan de sterkteverdeling, het personeelsbeleid,
het ICT-beleid en het beleid op het gebied van materieel. In het jaarverslag wordt in ieder geval
ingegaan op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de centrale teams en de decentrale teams.
Alvorens de minister het beheerplan en de begroting vaststelt, worden het ontwerpbeheerplan en
de ontwerpbegroting besproken met de ministers van de andere landen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt in het overleg, bedoeld in artikel 4.
Na vaststelling van de jaarstukken zendt de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland een
afschrift ervan aan de overige ministers.
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Artikel 16
De landen maken onderling afspraken over hun bijdragen aan het RST. De bijdragen kunnen financiële bijdragen zijn en/of bestaan uit het ter beschikking stellen van personeel en/of middelen.
In dit verband wordt gewezen op artikel 57a, eerste lid, onder a, van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba op grond waarvan Nederland, Curaçao, en Sint Maarten er zorg voor dragen dat de personele inzet van elk van deze landen ten behoeve van het recherchesamenwerkingsteam in deze landen evenredig is.
De kosten verbonden aan het ter beschikking stellen van personeel en middelen worden door het
desbetreffende land gedragen.
Artikel 17
Het RST bestaat uit ambtenaren van politie of andere ambtenaren die vanuit het Europees deel van
Nederland ter beschikking worden gesteld en ambtenaren die door Aruba, Curaçao, Sint Maarten
en/of Bonaire, Sint Eustatius en Saba ter beschikking worden gesteld. Zij behouden tijdens de ter
beschikking stelling hun rechtspositionele aanstelling bij de desbetreffende organisatie. Dit brengt
met zich mee dat zonder mandaat, volmacht en machtiging ten aanzien van het betrokken tot aanstelling bevoegd gezag, de teamchef enkel het functioneel gezag heeft, dat wil zeggen het personeel operationeel aanstuurt. Met het oog op een verantwoordelijke operationele aansturing is het
wenselijk dat de teamchef bijvoorbeeld, namens het bevoegd gezag, kan beslissen over verlof. Deze wens wordt met deze bepaling tot uiting gebracht. Dat neemt niet weg dat ieder tot aanstelling
bevoegd gezag zelfstandig deze afweging maakt ten aanzien van mandatering, volmacht en machtiging. Ook de omvang van mandaat, volmacht en machtiging kan naar het inzicht van het betrokken gezag naderhand worden aangepast.
Zaken als verlening van toegang tot gebouwen van het RST, autorisaties vallen hier buiten, omdat
dit tot de dagelijkse leiding van de teamchef behoort.
Artikel 18
Dit artikel voorziet in de mogelijkheid dat aan een politiekorps ondersteuning wordt geboden als
dat korps over onvoldoende expertise beschikt, door middel van het ter beschikking stellen van
personeel en/of middelen ten behoeve van andere onderzoeken dan die door het RST kunnen worden uitgevoerd. Een verzoek daartoe wordt door de desbetreffende minister van Justitie gedaan bij
de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland.
Het tweede lid expliciteert dat de ministers van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten de
bevoegdheid tot het doen van een dergelijk verzoek namens hen aan hun korpschef kunnen overlaten. Daar zal in de regel ook de initiële vraagstelling geformuleerd worden. Voor het politiekorps
voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba is dat feitelijk een overbodige regeling. De korpschef van dit
politiekorps zou een dergelijk verzoek immers altijd aan de minister van Justitie en Veiligheid van
Nederland dienen te richten. Deze zou dat beoordelen in zijn hoedanigheid van korpsbeheerder én
beslissen op dat verzoek.
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De ondersteuning wordt ter beschikking gesteld vanuit het landelijke politiekorps van Nederland.
Het kan daarbij ook gaan om middelen die aan het RST ter beschikking zijn gesteld. Voor zover
voor de bediening van deze middelen personeel noodzakelijk is, spreekt het voor zich dat dit personeel meegaat ten behoeve van de ondersteuning.
De korpschef van het landelijke politiekorps van Nederland kan de teamchef mandaat, volmacht
en machtiging verlenen ten aanzien van het ter beschikking stellen van personeel en middelen.
Daarbij is in ieder geval te denken aan de middelen die en eventueel voor de bediening daarvan
noodzakelijke personeel dat aan het RST beschikbaar is gesteld.
Het zesde lid bepaalt dat het aan het desbetreffende land is om zorg te dragen dat ter beschikking
gesteld personeel beschikt over bevoegdheden, voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van
de ondersteuning. In de toelichting bij artikel 11 is hierop, voor wat betreft het RST, reeds ingegaan. Voor de duidelijkheid wordt erop gewezen dat eventueel voor de bediening van middelen
noodzakelijk personeel dat aan het RST beschikbaar is gesteld, hun krachtens artikel 57a van de
Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegekende
bevoegdheden niet kunnen uitoefen in het kader van de ondersteuning. Die bevoegdheden zijn
immers verbonden aan de limitatieve opsomming van taken van het RST.
Artikel 19
De landen vinden het wenselijk om in het herziene protocol een geschillenregeling op te nemen.
Deze geschillenregeling is facultatief. Toepassing behoeft instemming van alle ministers (bedoeld
in artikel 1, onder b).
Artikel 20
Het artikel regelt dat de ministers, bedoeld in artikel 1, onder b, iedere vier jaar na inwerkingtreding van de Wijziging van het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de
landen van het Koninkrijk, de werking van het protocol evalueren. De eerste evaluatie zal rekening
houdend met de opstartfase na twee jaren plaatsvinden, waarna de reguliere cyclus van vier jaren
zal beginnen.
Artikel 21
Voor Curaçao, Sint Maarten en Nederland, voor zover dat uit de Rijkswet politie van Curaçao,
Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba volgt.
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Op verzoek van Aruba is in dit artikel een eenzijdige beëindiging van de samenwerking op grond
van dit protocol voorzien. Hoewel de beëindiging niet afhankelijk is van de instemming van de
andere landen, dienen de landen gezamenlijk te komen tot een ordentelijke afwikkeling van de gevolgen van deze beëindiging. Overleg daarover vindt bij voorkeur plaats in het kader van het halfjaarlijkse overleg, bedoeld in artikel 4.

Oranjestad, 23 januari 2019.
Voor Nederland:
De minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops

Voor Aruba,
De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker

Voor Curaçao,
De minister van Justitie,
Q.C.O. Girigorie

Voor Sint Maarten,
De minister van Justitie,
C. De Weever
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BELEIDSREGELS TERBESCHIKKINGSTELLING ARBEIDSKRACHTEN
1. Inleiding
Met ingang van 1 april 2013 is het uitzendwezen op Aruba gereguleerd. In het Burgerlijk Wetboek
van Aruba (BWA) wordt sindsdien de contractuele relatie tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht geregeld waarbij een uitzendovereenkomst gelijk wordt gesteld met een arbeidsovereenkomst. De Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten (Lv tbs arbeidskrachten) stelt
regels met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten zelf.
2. De uitzendovereenkomst
Definitie uitzendovereenkomst
De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in
het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te
verrichten onder toezicht en leiding van de derde.
Begin en einde uitzendovereenkomst
De terbeschikkingstelling aan een derde geschiedt op basis van de uitzendovereenkomst. De uitzendovereenkomst vangt aan op het moment dat de uitzendkracht feitelijk wordt uitgezonden en
eindigt op het moment dat de terbeschikkingstelling tot een einde komt. Op het moment dat de uitzendkracht daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld ontstaat tussen het uitzendbureau en de
uitzendkracht derhalve een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en wel voor de duur dat hij bij
de inlener te werk zal worden gesteld.
Gedurende de periode dat de uitzendkracht van een derde ter beschikking is gesteld, is hij dus een
volwaardige werknemer. Dit impliceert voor hem dat hij dezelfde rechten en bescherming geniet
als een “reguliere” werknemer. Hij heeft bijvoorbeeld aanspraak op doorbetaling van zijn loon gedurende de tijd dat hij wegens ziekte of ongeval verhinderd is zijn arbeid te verrichten, recht op
betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof, recht op compensatie voor verricht overwerk, recht op
vakantiedagen, etc. Tevens zijn de regels van opzegging en beëindiging van arbeidsovereenkomsten onverkort van toepassing op de relatie tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht.
Opzegging
Voor beëindiging van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in beginsel geen voorafgaande
opzegging vereist. Opzegging is pas noodzakelijk indien sprake is van een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd. Anders dan in Nederland, waar voor uitzendovereenkomsten een uitzondering is gemaakt op de regeling van opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd, geldt de ketenregeling ex art. 1615f BWA op Aruba vanaf het bestaan van de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit houdt in dat indien meer dan twee uitzendovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd, hetzij aansluitend, hetzij met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt als te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien een uitzendkracht derhalve drie keer achter elkaar, dan wel met tussenpozen van maximaal drie maanden, is uitgezonden, geldt de derde uitzendovereenkomst als één voor onbepaalde tijd.
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3. Bereik Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten
Bij terbeschikkingstelling in de zin van de Lv tbs arbeidskrachten gaat het om het uitlenen van
werknemers op grond van een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 1615ij van het BWA.
Deze landsverordening is dus niet van toepassing op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in het kader van de uitvoering van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk, en
waarbij tussen de werkgever en de werknemer geen sprake is van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 1615ij BWA. Daarnaast moet de terbeschikkingstelling plaatsvinden in het kader
van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de uitlener. Het moet derhalve gaan om een professionele, op het uitzenden van personeel gerichte persoon of organisatie.
De DAO gaat er in ieder geval vanuit dat sprake is van uitzenden van personeel in de zin van de
onderhavige landsverordening indien:
- tussen het uitlenende bedrijf en de werknemer een uitzendovereenkomst bestaat;
- tussen het uitlenende bedrijf en het inlenende bedrijf een overeenkomst van opdracht, inhoudende de plicht van het uitlenende bedrijf om personeel aan het inlenende bedrijf ter beschikking te stellen bestaat;
- het hoofddoel van het uitlenende bedrijf is het uitoefenen van een uitzendbureau met in
achtneming van het bepaalde bij of krachtens de landsverordening ter beschikkingstelling
arbeidskrachten.

Verschil dienst/service verlenende bedrijf en uitzendbureau
In de praktijk kan de wijze waarop arbeid wordt verricht bij respectievelijk een dienst/service verlenend bedrijf en een uitzendbureau overeenkomsten vertonen, doch de rechtspositie van de werknemer is evenwel verschillend van aard.
Bij beide bedrijven wordt arbeid niet bij de werkgever zelf maar bij een derde verricht maar in het
kader van een verschillende bedrijfsdoelstelling.
Bij een dienst/service verlenend bedrijf wordt arbeid verricht bij een derde op grond van een service-contract tussen het bedrijf en de derde. Bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf stuurt zijn werknemers naar de derde om schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. De werknemer is in dienst
van het schoonmaakbedrijf op grond van een arbeidsovereenkomst. Er is hier sprake van een gezagsverhouding tussen het schoonmaakbedrijf en de werknemer. De werknemer heeft recht op
doorbetaling van loon ook wanneer er geen werk voorhanden is. Het werk bij de derde geschiedt
onder supervisie en leiding van het schoonmaakbedrijf. De werknemer krijgt directe instructies
van het schoonmaakbedrijf en niet van de derde.
Bij een uitzendbureau is er sprake van een driehoeksverhouding. Het uitzendbureau heeft een uitzendovereenkomst met de uitzendkracht. Juridisch is het uitzendbureau werkgever van de uitzendkracht. Tussen het uitzendbureau en de derde bestaat een overeenkomst om arbeidskrachten ter beschikking te stellen. De uitzendkracht verricht arbeid onder supervisie van de derde. De terbeschikkingstelling kan tot maximaal 12 maanden in dezelfde functie geschieden, de terbeschikkingstelling kan op ieder moment een einde komen, zulks afhankelijk van de behoefte van de derde.
Indien er geen werk meer is voor de uitzendkracht is er geen loondoorbetalingsverplichting voor
het uitzendbureau.
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Naar aanleiding van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat dienst/service verlenende bedrijven zoals schoonmaak-, bouw-, tuinders- en beveiligingsbedrijven niet onder het bereik van het
ontwerp vallen. Dat hun werknemers aan een derde ter beschikking worden gesteld staat inherent
aan hun bedrijfsactiviteit. De gezagsverhouding wordt niet overgedragen aan de derde.
Verkapte vorm c.q. oneigenlijk gebruik uitzendconstructie
In het geval een dienst/service verlenend bedrijf werknemers naar een derde stuurt en dagelijks of
wekelijks zelf geen supervisie houdt op de te verrichte werkzaamheden en/of de functie van de
werknemer niet in overeenstemming is met de bedrijfsdoelstelling van het bedrijf, wordt dit door
de DAO aangemerkt als een verkapte vorm c.q. oneigenlijk gebruik van de uitzendconstructie. Het
bedrijf handelt in strijdt met de Lv terbeschikkingstelling arbeidskrachten door arbeidskrachten ter
beschikking te stellen zonder in het bezit te zijn van een geldige vergunning.
4. De uitzendvergunningsprocedure
Voorschriften indienen aanvraag uitzendvergunning
Degene die een aanvraag wil indienen voor een uitzendvergunning dient dat te doen middels een
voorbedrukte aanvraagformulier (het Verzoek Uitzendvergunning), dat bij de receptie van de DAO
verkrijgbaar is. De aanvraag wordt slechts in behandeling genomen indien voldaan is aan de volgende vereisten:
5. Tezamen met het aanvraagformulier worden de volgende bewijsstukken ingeleverd1 :
 een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid met
als hoofddoelstelling het uitoefenen van een uitzendbureau of het ter beschikking stellen
van personeel, niet ouder dan 3 maanden;
 een kopie van de vestigingsvergunning (indien van toepassing conform art. 2 Vestigingsverordening bedrijven);
 een kopie van de directievergunning (indien van toepassing conform de richtlijnen Vestigingsverordening bedrijven2);
 een kopie van de verblijfsvergunning van de directeur of eigenaar van het uitzendbureau
(indien vergunningsplichtig);
 een curriculum vitae met opgave van relevante diploma’s/opleidingen en eventuele bijbehorende getuigschriften met betrekking tot de deskundigheid van de persoon die het
dagelijks beleid van het uitzendbureau zal bepalen;
 een verklaring van het Departement der Belastingen over het fiscale gedrag van het uitzendbureau, niet ouder dan 3 maanden;
 een kopie (model) van de uitzendovereenkomst als bedoeld in art. 1615ij BWA dat door
het uitzendbureau zal worden gehanteerd met de arbeidskrachten;
 een kopie (model) van de overeenkomst van opdracht tussen het uitzendbureau en het
inlenend bedrijf, inhoudende de plicht van het uitzendbureau om arbeidskrachten ter beschikking te stellen;
 een kopie van de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten door het uitzendbureau;
 een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de directeur of eigenaar van het uitzendbureau (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
1

2

De gegevens met de bijbehorende bewijsstukken die bij een aanvraag om een uitzendvergunning moeten worden
ingediend, worden ingevolge artikel 3 van de Lv tbs arbeidskrachten genoemd bij Ministeriële Regeling.
In Aruba geboren en genaturaliseerde meerderjarige Nederlanders behoeven geen directievergunning.
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2) Indien gebruik wordt gemaakt van een gemachtigde moet een machtigingsbrief van de directeur of eigenaar van het uitzendbureau en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de
gemachtigde worden ingeleverd.
3) Op het aanvraagformulier worden de persoonlijke gegevens van de aanvrager vermeld zoals de
naam, het adres, de contactinformatie, het Kamer van Koophandelnummer, het persoonsnummer en het Sociale Verzekeringsbanknummer van de onderneming.
4) Bij de indiening van de aanvraag is een retributie verschuldigd van Afl. 250,-.3 Dit bedrag kan
contant worden betaald bij de DAO zelf, via swipe machine of middels storting op rekeningnummer 28515505 bij de Caribbean Mercantile Bank N.V., onder vermelding van de gegevens
van de onderneming en kenmerk uitzendvergunning. Door overhandiging van het betalingsbewijs wordt het aanvraagformulier geacht ingediend te zijn en neemt de wettelijke termijn
een aanvang.
Controle aanvraag en ontvangstbewijs
De medewerker van de DAO neemt de aanvraag in ontvangst nadat het formulier aan de hand van
een checklist is gecontroleerd op volledigheid en correctheid en zich heeft verzekerd van de aanwezigheid van de bijbehorende bewijsstukken. Hierna wordt een ontvangstbewijs uitgereikt aan de
aanvrager. Het ontvangstbewijs is geen goedkeuringsbewijs.
Advies op uitzendvergunning
De ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen. De evaluatie van de aanvraag vindt plaats
door de directeur, die tot taak heeft de Minister van advies te dienen met betrekking tot de aanvraag. De directeur beraadt zich aan de hand van de overgelegde bescheiden en verzoekt advies bij
de interne afdelingen DAO. Indien nodig wordt ook informatie gevraagd aan andere externe bronnen. De directeur evalueert de aanvraag aan de hand van de geldende beleidsregels. Vervolgens
wordt een met redenen omkleed advies opgesteld.
De directeur brengt binnen maximaal 10 werkdagen een advies uit aan de Minister. Deze termijn
kan gemotiveerd worden verlengd met alsnog 10 werkdagen.
Beslissing door de Minister
De Minister belast met arbeid neemt een beslissing op de aanvraag binnen twaalf (12) weken nadat
de aanvraag voor een uitzendvergunning is ingediend. Dit doet hij na de directeur te hebben gehoord. In de regel zal aan deze beslissing dezelfde motivering ten grondslag liggen als die gehanteerd is door de directeur. In het geval de Minister een beslissing neemt die contrair is aan het advies van de directeur doet hij dit gemotiveerd. De beslissing van de Minister wordt vastgelegd in
een beschikking.
Bekendmaking beslissing
De aanvrager wordt van de beslissing van de Minister in kennis gesteld op de dag dat de Minister
deze heeft ondertekend. Bij afgifte van de uitzendvergunning is een lege verschuldigd van Afl.
2.250,-. Dit bedrag kan contant worden betaald bij de DAO zelf, via swipe machine of middels
storting op rekeningnummer 28515505 bij de Caribbean Mercantile Bank N.V., onder vermelding
van de gegevens van de onderneming en kenmerk uitzendvergunning. De uitzendvergunning
wordt door de medewerker van de DAO afgegeven, na overhandiging van het betalingsbewijs.
3

Het bedrag aan retributie wordt bij afwijzing van een verzoek om afgifte van een uitzendvergunning niet gerestitueerd.

JAARGANG 2019 EDITIE NO. 16

LANDSCOURANT VAN ARUBA
2 augustus 2019
Pagina 39
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

De beschikking vermeldt dat binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de Minister. Zie hiervoor punt 7 bezwaarprocedure.
Duur uitzendvergunning
De uitzendvergunning is 3 jaar geldig. Om de 3 jaar moet opnieuw een vergunning worden aangevraagd middels een aanvraagformulier met de bijbehorende bewijsstukken. Een nieuwe aanvraag
dient minimaal 12 weken worden ingediend voordat de geldigheidsduur van de vergunning verloopt.
5. Gronden voor het weigeren van een uitzendvergunning
Een uitzendvergunning kan door de Minister belast met arbeid worden geweigerd op grond van de
volgende redenen:
a. Indien gegronde vrees bestaat dat het ter beschikking stellen van arbeidskrachten door de aanvrager het belang van goede verhoudingen op de arbeidsmarkt zou schaden of dat daarbij de
belangen van de betrokken arbeidskrachten onvoldoende gewaarborgd zouden zijn (art. 4, lid 2,
onderdeel a);
b. Indien de aanvrager niet als hoofddoel heeft het drijven van een uitzendbureau (art. 4, lid 2,
onderdeel b); of
c. Indien de aanvrager niet de professionele kennis bezit voor het drijven van een uitzendbranche
(art. 4, lid 2, onderdeel c).
Ad a.
Om te toetsen of er gegronde vrees bestaat dat de terbeschikkingstelling van een of meer uitzendkrachten de goede verhoudingen op de arbeidsmarkt zal schaden, wordt voornamelijk aansluiting
gezocht bij de leer van het goedwerkgeverschap. Bij de DAO wordt intern bij de afdelingen Arbeidsgeschillen en Arbeidsinspectie nagegaan of er klachten zijn geregistreerd ten aanzien van de
aanvrager over het niet voldoen aan zijn verplichtingen als werkgever, zoals het structureel laat
betalen van het loon, het niet betalen van overwerk volgens de vastgelegde overwerkregels, het
betalen van een loon dat lager ligt dan het wettelijke minimumloon, het structureel langer arbeid
laten verrichten dan wettelijk toegestaan, etc. Deze gevallen tonen aan dat er gegronde vrees bestaat dat het belang van de door de aanvrager bij een ondernemer ter beschikking gestelde arbeidskrachten onvoldoende worden gewaarborgd. Bovendien kunnen ook andere externe bronnen, namelijk het Departamento di Progreso Laboral (DPL), het Departamento di Integracion, Maneho y
Admision di Stranhero (DIMAS), het Departamento di Impuesto Aruba (DIMP), Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba (KvK), Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Censo)
en de Sociale Verzekeringsbank Aruba (SVb) worden geraadpleegd om informatie in te winnen
over de desbetreffende onderneming.
Ad b.
Om vast te stellen wat het hoofddoel van de aanvrager is, wordt gekeken naar de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf. Hierbij zijn de statuten van het bedrijf, vestigingsvergunning en het uittreksel
uit het handelsregister van de KvK van belang. Indien sprake is van een groot aantal van elkaar
afwijkende doelstellingen zal de aanvrager worden verzocht zijn statuten dan wel bedrijfsdoelstelling in dier voege aan te passen, dat geen twijfel meer bestaat over de vraag of het uitoefenen van
een uitzendbureau of het ter beschikking stellen van personeel de hoofddoelstelling van het bedrijf
is. Het uitoefenen van een uitzendbureau in combinatie met ander soortige bedrijfsactiviteiten is
JAARGANG 2019 EDITIE NO. 16

LANDSCOURANT VAN ARUBA
2 augustus 2019
Pagina 40
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

niet toegestaan. Een eenmanszaak is toegestaan indien het uitoefenen van een uitzendbureau als
enige bedrijfsdoelstelling is. Voor een Naamloze Vennootschap (NV) of Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA) geldt dat het uitoefenen van een uitzendbureau als enige bedrijfsdoelstelling moet gelden. Indien wordt geconstateerd dat het ter beschikking stellen van arbeidskrachten niet het hoofddoel is van het bedrijf, zal een verzoek om een uitzendvergunning worden
afgewezen. Het gevolg hiervan is dan ook dat het bedrijf geen arbeidskrachten ter beschikking
mag (blijven) stellen.
Ad c.
Om vast te stellen of de aanvrager over de professionele kennis bezit van de uitzendbranche wordt
gekeken naar afgeronde opleiding(en) en/of relevante werkervaring in de branche. Als minimale
vereiste bij opleiding geldt een achtergrond in Human Resource Management of equivalente opleiding en een met succes afgeronde cursus basiskennis arbeidsrecht. Voor relevante werkervaring
geldt minimaal 3 jaar werkervaring in de uitzendbranche. De professionele kennis wordt aangetoond door middel van een curriculum vitae met kopie van bijbehorende diploma’s en getuigschriften. Deze documenten worden ingediend samen met de aanvraag om een uitzendvergunning.
Ten slotte geldt voor de aanvrager, indien positief wordt beslist tot afgifte van een uitzendvergunning, een verplichte informatiesessie door de DAO. In deze informatiesessie zal een duidelijk uitleg worden gegeven over de toepassing van de Lv terbeschikkingstelling arbeidskrachten en het
toezicht hierop alsook een uitgebreide uitleg bij het invullen van de arbeidskrachteninformatieformulier behorende bij de uitzendvergunning.
6. Voorwaarden verbonden aan een uitzendvergunning
Aan een uitzendvergunning worden voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden hebben tot strekking de arbeidsverhoudingen in goede banen te leiden en de goede verhoudingen op de arbeidsmarkt en de belangen van de betrokken arbeidskrachten te beschermen. Aan een uitzendvergunning zal onder meer de voorwaarden worden verbonden dat:
a. arbeidskrachten die een verblijfsvergunning met toestemming om te werken behoeven, niet ter
beschikking worden gesteld;
b. het uitzendbureau aan de uitzendkracht een schriftelijk uitzendovereenkomst aanbiedt waarin
de hierna onder ad b vermelde punten worden opgenomen;
c. het uitzendbureau met het inlenend bedrijf een schriftelijk opdrachtovereenkomst sluiten voor
het ter beschikking stellen van arbeidskrachten;
d. (de bedrijvigheden van) het uitzendbureau niet overgedragen (worden) wordt zonder dat de
Minister minstens twee maanden vooraf hiervan in kennis is gesteld;
e. het uitzendbureau de arbeidswetgeving naleeft.
Ad a.
De Minister acht het in dit verband een onderscheid te maken tussen de vreemdeling die beschikt
over een vergunning tot tijdelijk verblijf (VTTV) en degene die in het bezit is van een vergunning
tot verblijf (de zgn. ‘firma liber’). Het in onderdeel 3a genoemde verbod ziet alleen op de eerste
groep, die immers gebonden is aan een bepaalde garantsteller. De vreemdeling met een vergunning
tot verblijf kan derhalve wel als uitzendkracht werkzaam zijn.
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Ad. b.
Opdat voor de uitzendkracht geen twijfel kan bestaan over zijn rechtspositie, wordt aan het uitzendbureau de vereiste opgelegd om met de uitzendkracht een schriftelijke uitzendovereenkomst
aan te gaan. De uitzendovereenkomst moet tenminste de volgende punten inhouden:
1. een driehoeksverhouding zijnde de uitlener (het uitzendbureau), de uitgezonden arbeidskracht (de uitzendkracht) en het inlenende bedrijf (het bedrijf waar de uitzendkracht feitelijk gaat werken);
2. de uitzendkracht mag uitsluitend voor een periode van maximaal 12 maanden ter beschikking worden gesteld aan hetzelfde bedrijf in dezelfde functie;
3. de terbeschikkingstelling kan afhankelijk van de behoefte van het inlenende bedrijf aan tijdelijke krachten op elk moment tot een einde komen;
4. voor de periode waarin de uitzendkracht niet ter beschikking is gesteld geldt geen loondoorbetalingsverplichting voor het uitzendbureau;
5. de uitzendkracht dient bij de Sociaal Verzekeringsbank (SVb) ingeschreven wordt;
6. de sociale lasten en -premies dienen door het uitzendbureau ingehouden en aan de desbetreffende instanties afgedragen te worden.
Ad. c.
Aan het uitzendbureau wordt de vereiste opgelegd om met het inlenende bedrijf een schriftelijke
overeenkomst van opdracht te sluiten inhoudende de verplichting om arbeidskrachten ter beschikking te stellen. Aan de hand van deze overeenkomst samen met de uitzendovereenkomst kan de
eerder genoemde driehoeksverhouding worden vastgesteld.
Ad. d.
Het vergunningsvereiste benadrukt het feit dat de overheid ervoor wil zorgen dat bedrijven die uitzendkrachten te werk stellen voldoen aan alle toepasselijke voorschriften. Dit kan worden bereikt
door het stellen van voorwaarden aan de vergunning. Het spreekt dan voor zich dat de overheid
tijdig op de hoogte wordt gesteld van het voornemens van overdracht van een onderneming die in
het bezit is van een uitzendvergunning. De overheid dient immers te controleren of ook de verkrijgende onderneming voldoet aan de voorschriften voor het verlenen van een uitzendvergunning.
Ad. e.
Het uitzendbureau moet zich aan de geldende arbeidswetgeving en aan de uitzendvergunning verbonden voorwaarden omtrent het uitzenden van personeel houden, bij gebreke waarvan de uitzendvergunning kan worden ingetrokken.
7. Bezwaarprocedure
Voorschriften indienen bezwaarschrift
Indien de aanvrager het niet eens is met de beslissing van de Minister, kan hij binnen zes (6) weken nadat de beslissing is genomen een bezwaarschrift indienen bij de Minister zulks overeenkomstig het bepaalde in de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak.
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8. Informatieplicht uitzendbureaus
Het uitzendbureau is verplicht aan de DAO informatie te verschaffen inzake de wijze waarop hij
werknemers ter beschikking stelt. De data en wijze waarop dit dient plaats te vinden, wordt geregeld in de Regeling Arbeidskrachteninformatie. Binnen twee weken na afgifte van de uitzendvergunning verstrekt het uitzendbureau aan de directeur van de DAO voor de eerste maal gegevens
betreffende de door hem op dat moment ter beschikking gestelde arbeidskrachten door middel van
het formulier; arbeidskrachteninformatie. Deze informatie wordt vervolgens elk jaar steeds vóór
de vijftiende dag van de maand januari aan de directeur verstrekt. Van eventuele wijzigingen
wordt de directeur van de DAO nadien steeds vóór de vijftiende dag van de maanden april, juli en
oktober in kennis gesteld, middels het formulier; mutatie arbeidskrachteninformatie. Indien het
uitzendbureau zich niet houdt aan de informatieplicht handelt het uitzendbureau in strijd met de
bij of krachtens de Lv tbs arbeidskrachten gegeven voorschriften. Er zijn gevolgen hieraan gebonden.
9. Ondernemingen die uitzendkrachten inlenen.
Voor ondernemingen die uitzendkrachten van een uitzendbureau inlenen, geldt dat zij zich ervan
moeten vergewissen of het uitzendbureau in het bezit is van een geldige uitzendvergunning. Dit
kan geschieden door het uitzendbureau te verzoeken om een afschrift van zijn uitzendvergunning
of door navraag te doen bij de DAO.
Op de website van de DAO (www.daoaruba.com) wordt ook een geactualiseerde overzicht van de
status van de uitzendbureaus op de arbeidsmarkt gepubliceerd.
10. Bestuurlijke handhaving
Het uitlenen in de zin van de Lv tbs van uitzendkrachten door een onderneming zonder in het bezit
te zijn van een uitzendvergunning, levert een overtreding op van art 2 Lv terbeschikkingstelling
arbeidskrachten (AB 2013 no. 12).
Bij constatering hiervan door de DAO kan de onderneming een bestuurlijke boete worden opgelegd. Voor het vaststellen van het bedrag van de bestuurlijke boete wordt gekeken naar de rechtsvorm namelijk natuurlijk persoon of rechtspersoon. Ook de grootte van het bedrijf, in casus het
aantal in dienst zijnde werknemers, bepaalt mede het basisboetebedrag.
Hieronder volgt een overzicht van de basisboetebedragen:
Natuurlijk persoon
Afl. 3.000,- (100 wn of meer)
Afl. 2.250,- (50-100 wn)
Afl. 1.500,- (10-50 wn)
Afl. 750,- (10 wn of minder)

Rechtspersoon
Afl. 10.000,- (100 wn of meer)
Afl. 7.500,- (50-100 wn)
Afl. 5.000,- (10-50 wn)
Afl. 2.500,- (10 wn of minder)

11. Inwerkingtreding
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels uitzendvergunning en treden in werking
met ingang van 1 augustus 2019.
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LANDSBESLUIT
VAN 11 JUNI 2019 No. 4
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister Sociale Zaken en Arbeid
en de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie
Gelezen:
het schrijven van de Directie Arbeid en Onderzoek van 13 november 2018, kenmerk
DAO/2018/G-148 aan de minister van Sociale Zaken en Arbeid;
Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Rocky I. Donato, werkzaam bij de Directie Arbeid en Onderzoek, aan te wijzen als ambtenaar, die belast zal worden met het toezicht op de naleving van
het bepaalde bij of krachtens de hierna te noemen landsverordeningen:
- de Arbeidsverordening 2013 (AB 2013 no. 14);
- de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26);
- de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (AB 1989 no. GT 14);
- de Vakantieverordening (AB 1993 no. GT 11);
- de Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten (AB 1994 no. GT 8);
- de Cessantiaverordening (AB 1989 no. GT18);
- de Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten (AB 2013 no. 21);
- de Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT 31).
Gelet op:
artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening bestuurlijke handhaving arbeidswetgeving
(AB 2013 no. 20);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Rocky I. Donato in zijn hoedanigheid van bedrijfsinspecteur
bij de Directie Arbeid en Onderzoek, aan te wijzen als persoon die belast is met het toezicht
op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hierna te noemen landsverordeningen:
de Arbeidsverordening 2013 (AB 2013 no. 14);
de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26);
de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (AB 1989 no. GT 14);
de Vakantieverordening (AB 1993 no. GT 11);
de Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten (AB 1994 no. GT8);
de Cessantiaverordening (AB 1989 no. GT 18);
de Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten (AB 2013 no. 21);
de Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT 31).
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II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 11 juni 2019
J.A. Boekhoudt

De minister van Sociale Zaken
en Arbeid,
G.F. Croes

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN 30 JULI 2019
VAN
DE MINISTER VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN MILIEU;

Gelezen:
 de Public Request for Proposal Notice gepubliceerd in de Landscourant van Aruba jaargang
2018 editie nr. 25;
 de Request for Proposal Solid Waste Treatment Facility Aruba Volume I: Detailed RFP
gepubliceerd op 12 december 2018;
 de Request for Proposal Solid Waste Treatment Facility Aruba documents: met name Volume II, III, IV;
 de Clarifications and Addenda gepubliceerd gedurende RFP-periode tussen 12 december
2018 en 18 juli 2019;
 het Procesverbaal van notaris Johnson dd. 19 juli 2019;
 de Comptabiliteitsverordening AB 1989 no 72;
 het Landsbesluit Openbare Aanbesteding AB 1996 no. 58; ;
 de Government Procurement Agreement GPA/113
Overwegende:
 dat op 12 december 2018 een zogenoemd Request for Proposal Solid Waste Treatment Facility Aruba is gepubliceerd;
 dat op 18 januari 2019 een verplicht kwalificatie middels het bijwonen van een bid-walk
heeft plaatsgevonden waarna de inhoudelijk relevante documenten van het bestek aan de
deelnemers zijn verschaft;
 dat na een periode van zogenoemde clarifications en addenda van het bestek de indieningsdatum op 18 juli 2019 om 13:59 UTC –4 stond gepland;
 dat er op 18 juli 2019 op genoemd tijdstip geen offertes zijn ingediend en hierdoor de internationale openbare aanbesteding als niet gelukt wordt beschouwd en wordt beëindigd;
 dat meerdere ingeschreven partijen hebben aangeven dat de korte tijdspanne oorzaak is geweest van het niet tijdig indienen van een offerte;
 dat gezien de SWTF een hoofd onderdeel is van de integrale afvalverwerkingsoplossing en
het in het algemeen belang van Aruba is dat deze oplossing wordt gerealiseerd, heeft de
minister het wenselijk geacht om over te gaan tot een onderhandse aanbesteding (limited
tender) daar de spelers in de markt en geïnteresseerden thans bekend zijn;
 dat mitsdien direct aansluitend op de beëindiging van de internationale openbare aanbesteding een onderhandse aanbesteding (limited tender) ingevolge de regels van de Government
Procurement Agreement (GPA/113) en de Comptabiliteitsverordening wordt gestart;
 dat dezelfde bestek documenten als in de internationale openbare aanbesteding zullen worden gehanteerd;
 dat door de tijdsnood voor de implementatie de periode voor het indienen van de offerte
wordt gelimiteerd tot 90 dagen na dagtekening van de uitnodiging en derhalve de uitnodiging voor het doen van een offerte zal worden gericht en gelimiteerd aan de partijen die be-
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kend zijn met het complete bestek en voorts schriftelijk te kennen hebben gegeven geïnteresseerd te zijn om aan de limited tendering deel te nemen;
Gelet op:
artikel 25 van de Comptabiliteitsverordening (AB 1989 no. 72);
het Landsbesluit Openbare Aanbesteding (AB 1996 no. 58);
de regels van de Government Procurement Agreement (GPA/113);
HEEFT BESLOTEN:
I.

Met ingang van heden de RFP SWTF internationale aanbesteding zoals aangekondigd in de
Landscourant van Aruba jaargang 2018 editie nr. 25 te beëindigen;
II. Met ingang van heden een onderhandse aanbesteding ook genoemd limited tender te starten
waarbij:
(i) het bestek gelijkluidend het bestek zoals gehanteerd in de internationale openbare aanbesteding RFP SWTF zal zijn;
(ii) de periode voor het indienen van een offerte wordt gelimiteerd tot 90 dagen na dagtekening van de uitnodiging;
(iii) de uitnodiging voor het doen van een offerte zal worden gericht en gelimiteerd aan de
partijen die bekend zijn met het complete bestek en voorts schriftelijk te kennen hebben
gegeven geïnteresseerd te zijn om aan de limited tendering deel te nemen;
III. Deze ministeriele beschikking te publiceren in de Landscourant van Aruba, zulks in overeenstemming met de wettelijke vereisten bij beëindiging van een openbare aanbesteding.
De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu
O.E. Oduber
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 18 JULI 2019
DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is dat de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde
aardolieproducten zoals vastgelegd in de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) te
wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
Artikel 2 van de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) komt voor wat betreft het gedeelte dat betrekking heeft op de verkoopprijzen van benzine, gasolie en kerosine als volgt te luiden:
Het is verboden in Aruba de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groothandels- of kleinhandelsprijs per liter dan hieronder aangegeven:
Groothandelsprijs:
Benzine Unleaded-premium
Gasolie U.L.S.
Kerosine

:
:
:

181,4
151,3
144,9

Kleinhandelsprijs:
Benzine Unleaded-premium
Gasolie U.L.S.
Kerosine

:
:
:

208,0
174,2
163,4

Artikel II
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 10 juli 2019 ligt, dan werkt deze regeling terug tot
en met 10 juli 2019.
X.J. Ruiz-Maduro
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