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

ONDERCURATELESTELLING

OPROEPING

Krachtens een rechterlijk beschikking van 8
oktober 2019, behorend bij EJ nummer
AUA201901933, van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, is EVELIEN ETLIEN
ERNESITA MADURO, geboren in Aruba op
9 april 1986 onder curatele gesteld en benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice haar moeder Edita Evelien ROBERT,
geboren op 4 november 1965 in Aruba en
wonende in Aruba.
De deurwaarder B.R. Roos,
ten opdracht van de advocaat
mr. J.M.R.F. Scheper

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

OPROEPING

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

GILL’ARD, Ferdinand Eugene, zonder
bekende woon- of verblijfplaats

om op dinsdag 11 februari 2020 om 08:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
GILL’ARD, Jheilyn Arihanys ingediend verzoek m.b.t. rechtsvermoeden van overlijden
AUA201903931 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

-

ARENDS, Anthony Raymond Marins,
zonder bekende woon- of verblijfplaats in
Nederland

om op dinsdag 21 januari 2020 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend OTS
minderjarigenverzoek AUA201903930 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
draagt en het aantal te vervullen plaatsen voor

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

-

TROMP, Geraldine Zoyrama, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland en
ESTRELLA BRAVO, Veronica, zonder
bekende woon- of verblijfplaats,

om op dinsdag 18 februari 2020 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
YARZAGARAY, Dennis Edgar ingediend
verzoek voor ontheffing uit het ouderlijk gezag van de minderjarige AUA201903976 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPENBAARMAKING
van de uitslag van de namen voorkomende op
de door de Verkiezingscommissie van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba
vastgestelde
Kandidatenlijst
voor de tussentijdse en periodieke verkiezing
van:
2 leden voor het GROOTBEDRIJF
Sandy R. Odor
Gerardus E.M.M. Weber
1 lid voor het KLEINBEDRIJF
Omar F. Tromp

het KLEINBEDRIJF TWEE is, heeft de Verkiezingscommissie de op de lijsten voorkomende kandidaten voor het GROOTBEDRIJF en voor het KLEINBEDRIJF gekozen
verklaard. Ingevolge artikel 31, lid 3 en 4,
van de Kiesverordening is EEN vacature
KLEINBEDRIJF vervuld door benoeming op
voordracht van de Kamer.
Het proces-verbaal van 15 en 20 november
2019 ligt voor een ieder ter inzage ter secretarie van de Kamer.
De Kamer van Koophandel en Nijverheid
Aruba
Aruba, 20 november 2019
LIQUIDATIE
HARMONY IN MOTION N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 16 september 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 31 december 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,
Roy John Mezas
Diamante 137A

Daniele A.G. Ferrara is benoemd tot lid voor
het KLEINBEDRIJF.
Proces-verbaal
Aangezien op de door de Verkiezingscommissie vastgestelde kandidatenlijsten het aantal geplaatste kandidaten voor het GROOTBEDRIJF TWEE bedraagt en het aantal te
vervullen plaatsen voor het GROOTBEDRIJF TWEE is en het aantal geplaatste kandidaten voor het KLEINBEDRIJF EEN beJAARGANG 2019 EDITIE NO. 24
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LIQUIDATIE
GERU CONSULTANTS N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 25 oktober 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 30 november 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,
ing. G. Canninga
Moko 56-b
LIQUIDATIE
CORTAL LIMITED A.V.V.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten
kantore van het handelsregister als ten kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
MATADERO A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders van Matadero A.V.V. d.d. 30
augustus 2019 is besloten om Matadero
A.V.V. te ontbinden en te vereffen, indien
mogelijk deze ontbinding en vereffening te
laten terugwerken tot 30 augustus 2019.
Aan te stellen als liquidateur, met inachtneming van de daartoe strekkende bepalingen in
de statuten van Matadero A.V.V.: United
Trust Management (Aruba) UTM N.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Italiestraat 30, Oranjestad Aruba, N.V. tevens als
bewaarder van de boeken en bescheiden van
Matadero A.V.V..

Het plan van uitkering inhoudende de grondslagen van de verdeling is ter inzage ten kantore van het handelsregister neergelegd.
De liquidateur,
United Trust Management (ARUBA)
UTM N.V.
Italiestraat 30
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
FRANCISLANE A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders van Francislane A.V.V. d.d.
30 augustus 2019 is besloten om Francislane
A.V.V. te ontbinden en te vereffen, indien
mogelijk deze ontbinding en vereffening te
laten terugwerken tot 30 augustus 2019.
Aan te stellen als liquidateur, met inachtneming van de daartoe strekkende bepalingen in
de statuten van Francislane A.V.V.: United
Trust Management (Aruba) UTM N.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Italiestraat 30, Oranjestad Aruba, N.V. tevens als
bewaarder van de boeken en bescheiden van
Francislane A.V.V..
Het plan van uitkering inhoudende de grondslagen van de verdeling is ter inzage ten kantore van het Handelsregister neergelegd.
De liquidateur,
United Trust Management (ARUBA)
UTM N.V.
Italiestraat 30
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
BOXBOROUGH ENTERPRISES A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders van Boxborough Enterprises
A.V.V. d.d. 30 augustus 2019 is besloten om
Boxborough Enterprises A.V.V. te ontbinden
en te vereffen, indien mogelijk deze ontbinding en vereffening te laten terugwerken tot
30 augustus 2019.
Aan te stellen als liquidateur, met inachtneming van de daartoe strekkende bepalingen in
de statuten van Boxborough Enterprises
A.V.V.: United Trust Management (Aruba)
UTM N.V., gevestigd en kantoorhoudende
aan de Italiestraat 30, Oranjestad Aruba, N.V.
tevens als bewaarder van de boeken en bescheiden van Boxborough Enterprises
A.V.V..
Het plan van uitkering inhoudende de grondslagen van de verdeling is ter inzage ten kantore van het Handelsregister neergelegd.
De liquidateur,
United Trust Management (ARUBA)
UTM N.V.
Italiestraat 30
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
CASA MATIAS FREEZONE ARUBA N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 2 november
2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Lennert David Gruszecki
5 Greenhouse Lane
Brookville, New York 11545
U.S.A.

LIQUIDATIE
MADE YOU LOOK ADVERTISING N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 19 oktober
2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Monica Marchena
Tanki leendert 137B
LIQUIDATIE
LAS PALMAS FREEZONE N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 16 november 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Yvonne Schaap
Robert Stolzhof 232
1628XA Hoorn NH
Nederland
LIQUIDATIE
SAMGAB INTERNATIONAL A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en de
naam is doorgehaald in het handelsregister.
De vereffenaar,
Margaretha Meit-Fruchter
Ala Blancaweg 41
Curaçao
LIQUIDATIE
U.J. BROWN CORPORATION V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 15 april
2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Ursula J. Brown
Wayaca 496
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LIQUIDATIE
POSEIDON MARINE SERVICES V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 19 augustus 2019 in de handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Louis Schouten
Bilderdijkstraat #13
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 29 oktober 2019, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap ARUBA BANK N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri
nr. 12 in Aruba,
AAN: IVAN GONZALEZ FERNANDEZ,
laatst bekend adres Calle D4 Casa 2 1083 Lagunita Caracas Venezuela, thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 4 november 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: JUAN CARLOS
HERNANDIS; zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders,

OPGEROEPEN:
om op maandag, 2 maart 2020 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
Ruidan MEI; ingediend verzoek te worden
gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, 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 6 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is JUAN BIENVENIDO ULLOA, zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 2 maart 2020, des voormiddags om 9:00 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 in Aruba
te verschijnen, teneinde op het door RAIZA
MAGALI LESANDRINA, wonende in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix

JAARGANG 2019 EDITIE NO. 24

LANDSCOURANT VAN ARUBA
22 november 2019
Pagina 6
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

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 30 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Crystal Leanne HOLLOWAY, wonende in de Verenigde Staten van America, 2238
Danver ct Jonesboro, GA 30236
BETEKEND:
Een grosse van een rechterlijke beschikking
van 19 augustus 2019, ten verzoeke van Le
Roy Joel DE VRIES, wonende in Aruba,
waarbij de echtscheiding tussen partijen op
29 augustus 2014 in Aruba, met elkander gehuwd is uitgesproken.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu is voornemens in het
openbaar aan te besteden:
Het project:
“Schoonmaakwerkzaamheden van Rioolzuiveringsinstallaties en Pompgemalen.”

De werkomschrijving is vanaf 20 november
2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling
van Afl. 200,=.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 20 november 2019 te DOW bij het secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 22 november 2019 om 10.00 vm te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 29 november 2019 en is vanaf die dag
verkrijgbaar bij het secretariaat.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 06
december 2019 om 11.00 v.m. op het kantoor
van de directeur Dienst Openbare Werken.
De L.O.A. L.B. 1996 nr. 58 is op deze aanbesteding van toepassing.
De directievoering is in handen van de Dienst
Openbare Werken.
De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
2. Bewijs van inschrijving in het register
van de Kamer van Koophandel;
3. Overige vereisten zijn opgenomen in het
bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

Volgens werkomschrijving nr. DOW 16–
2019.
Korte omschrijving van het werk:
Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden van de rioolwaterzuiveringsinstallaties en
pompgemalen.
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OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu is voornemens in het
openbaar aan te besteden:
Het project:
“Beltpress operator
RWZI”

en

Procesbegeleider

Volgens werkomschrijving nr. DOW 17–
2019.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
2. Bewijs van inschrijving in het register
van de Kamer van Koophandel;
3. Overige vereisten zijn opgenomen in het
bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

Korte omschrijving van het werk:
Het bedienen van de beltpress installatie te
rwzi Parkietenbos en bediening van de rwzi,
controle werkzaamheden en uitvoeren van
analyses van de drie (3) rioolzuiveringsinstallaties.
De werkomschrijving is vanaf 20 november
2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling
van Afl. 200,=.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 20 november 2019 te DOW bij het secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 22 november 2019 om 10.00 vm te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 29 november 2019 en is vanaf die dag
verkrijgbaar bij het Secretariaat.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 06
december 2019 om 11.00 v.m. op het kantoor
van de directeur Dienst Openbare Werken.
De L.O.A. L.B. 1996 nr. 58 is op deze aanbesteding van toepassing.
De directievoering is in handen van de Dienst
Openbare Werken.
De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.
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AANWIJZING
Van 13 november 2019 No. 92 van de President van de Centrale Bank van Aruba

Overwegende:
dat het wenselijk is om mevrouw V.M. Ivanova, werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba,
aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 52 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (A.B. 1998 no. 16);
artikel 25 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (A.B. 2000 no. 82);
artikel 12 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (A.B. 2003 no. 60);
artikel 28 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (A.B. 2009 no 13);
artikel 15 van de Sanctieverordening 2006 (A.B. 2007 no. 24);
artikel 20 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);
artikel 35 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
artikel 93 van de Landsverordening toezicht effectenverkeer (A.B. 2016 no. 53).
HEEFT BESLOTEN:
I. met ingang van heden, mevrouw V.M. Ivanova, in haar hoedanigheid van werknemer bij de
Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening toezicht kredietwezen;
de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven;
de Landsverordening toezicht trustkantoren;
de Sanctieverordening 2006;
de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen;
de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering; en
de Landsverordening toezicht effectenverkeer.

II. vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Jeanette R. Semeleer
President
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AANWIJZING
Van 13 november 2019 No. 93 van de President van de Centrale Bank van Aruba
Overwegende:
dat het wenselijk is om mevrouw S.P.B. Levestone, werkzaam bij de Centrale Bank van
Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 52 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (A.B. 1998 no. 16);
artikel 25 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (A.B. 2000 no. 82);
artikel 12 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (A.B. 2003 no. 60);
artikel 28 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (A.B. 2009 no 13);
artikel 20 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);
artikel 93 van de Landsverordening toezicht effectenverkeer (A.B. 2016 no. 53);
artikel 7 van de Landsverordening koersmargevergoeding Centrale Bank van Aruba
(A.B. 2014 no. 57).
HEEFT BESLOTEN:
I. met ingang van heden, mevrouw S.P.B. Levestone, in haar hoedanigheid van werknemer bij
de Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening toezicht kredietwezen;
de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven;
de Landsverordening toezicht trustkantoren;
de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen;
de Landsverordening toezicht effectenverkeer; en
de Landsverordening koersmargevergoeding Centrale Bank van Aruba.
II. vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Jeanette R. Semeleer
President
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AANWIJZING
Van 13 november 2019 No. 94 van de President van de Centrale Bank van Aruba
Overwegende:
dat het wenselijk is om de heer D.D. Martinez, werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba,
aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 52 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (A.B. 1998 no. 16);
artikel 25 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (A.B. 2000 no. 82);
artikel 12 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (A.B. 2003 no. 60);
artikel 28 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (A.B. 2009 no 13);
artikel 20 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);
artikel 93 van de Landsverordening toezicht effectenverkeer (A.B. 2016 no. 53);
artikel 7 van de Landsverordening koersmargevergoeding Centrale Bank van Aruba
(A.B. 2014 no. 57).
HEEFT BESLOTEN:
I. met ingang van heden, de heer D.D. Martinez, in zijn hoedanigheid van werknemer bij de
Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening toezicht kredietwezen;
de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven;
de Landsverordening toezicht trustkantoren;
de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen;
de Landsverordening toezicht effectenverkeer; en
de Landsverordening koersmargevergoeding Centrale Bank van Aruba.
II. vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Jeanette R. Semeleer
President
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LANDSBESLUIT
VAN 1 NOVEMBER 2019 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, VEILIGHEID EN INTEGRATIE;
Overwegende:
dat het beleid is om de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoering te verhogen van de
diensten en directies ressorterende onder het ministerie belast met justitiële aangelegenheden;
dat naar aanleiding hiervan het van belang is om de Dienst Gevangeniswezen Aruba tot een
professionele organisatie te transformeren waardoor het personeel gemotiveerd, integer en
verantwoordelijk zal optreden;
dat de Dienst Gevangeniswezen Aruba voor een innovatief penitentiair beleid staat, waarin
een veilige en humane detentie gewaarborgd wordt en waarbij gedetineerden en reintegratie centraal staan;
dat de Dienst Gevangeniswezen Aruba bijdraagt aan de veiligheid van de Arubaanse samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en tevens zorg draagt voor een optimale terugkeer van de gedetineerden in de samenleving;
dat de Dienst Gevangeniswezen Aruba bij landsbesluit van 20 juli 2017 no. 39 (No.
DRH/1134geh) met ingang van 1 januari 2017 is ingesteld;
dat het vanuit een efficiënt en effectief functioneren van de Dienst Gevangeniswezen Aruba, wenselijk en noodzakelijk geacht wordt om kleine wijzigingen door te voeren in de huidige formatie;
dat uit analyse is gebleken dat het wenselijk is om Unit Bijzonder Ondersteuningsteam en
Canine Team/ BOT/K-9 toe te voegen aan de Afdeling Veiligheid;
dat in het dictum, de structurele indeling van de Dienst Gevangeniswezen Aruba zodanig
dient te worden gewijzigd dat in plaats van:
“de Dienst Gevangeniswezen Aruba zal bestaan uit:
1. Leiding;
2. Stafafdeling Advies en Onderzoek;
3. Afdeling Bedrijfsvoering;
4. Afdeling Detentie;
5. Afdeling Beveiliging en Veiligheid;
6. Afdeling Gedetineerdenzorg;”
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gelezen wordt:
“dat de Dienst Gevangeniswezen Aruba zal bestaan uit:
1. Leiding;
2. Stafafdeling Advies en Onderzoek;
3. Afdeling Penitentiaire Informatie;
4. Afdeling Bedrijfsvoering;
5. Afdeling Detentie;
6. Afdeling Veiligheid;
7. Afdeling Gedetineerdenzorg;”
dat er aanleiding bestaat om het landsbesluit van 20 juli 2017 no. 39 (No. DRH/1134geh) in
te trekken;
dat het wenselijk en noodzakelijk is om de Dienst Gevangeniswezen Aruba middels onderhavig landsbesluit in te stellen;
Gelet op:
artikel 10 van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94);
HEEFT BESLOTEN:
I.

bij de minister belast met justitiële aangelegenheden, de Dienst Gevangeniswezen Aruba
met ingang van 1 januari 2017 in te stellen;

II.

dat de Dienst Gevangeniswezen Aruba als hoofddoelstelling heeft het beveiligen van de
maatschappij tegen gevaarlijk geachte individuen en het verplichte verblijf bedoeld als straf
en als voorbeeldfunctie dient te fungeren voor overige potentiële overtreders en daarnaast
heeft de dienst als doel het vergroten van de kans van de gedetineerden op een succesvolle
terugkeer in de samenleving;

III.

dat de Dienst Gevangeniswezen Aruba naar de verwezenlijking van bovenstaande doelstellingen streeft door middel van het uitvoeren van de volgende kerntaken:
1. het bewaken van de gedetineerden die zich in voorarrest bevinden evenals de gedetineerden die hun gevangenisstraf uitzitten;
2. het corrigeren van de houding, het gedrag, de waarden en de normen van gedetineerden;
3. het verzorgen van de gedetineerden zowel lichamelijk, psychisch als sociaal;
4. het bewaken en handhaven van de orde, rust en veiligheid zowel binnen als direct buiten
de dienst;

IV.

dat de leiding van de Dienst Gevangeniswezen Aruba berust bij de directeur;
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V.

de structurele indeling van de Dienst Gevangeniswezen Aruba zal bestaan uit:
1. Leiding;
2. Stafafdeling Advies en Onderzoek;
3. Afdeling Penitentiaire Informatie;
4. Afdeling Bedrijfsvoering;
5. Afdeling Detentie;
6. Afdeling Veiligheid;
7. Afdeling Gedetineerdenzorg;

VI.

het landsbesluit van 20 juli 2017 no. 39 (No. DRH/1134geh) inzake de instelling van de
Dienst Gevangeniswezen Aruba in te trekken;

VII.

dat dit landsbesluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2017 en zal worden bekend
gemaakt in de Landscourant van Aruba.
Oranjestad, 1 november 2019
J.A. Boekhoudt

de minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 1 NOVEMBER 2019 NO. 2
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, VEILIGHEID EN INTEGRATIE;
Overwegende:
dat bij landsbesluit van 30 oktober 2006 No. 1 (No. POJV/2657/06) het Instituto Alarma y
Seguridad Aruba met ingang van 1 juli 2006 is ingesteld;
dat het Instituto Alarma y Seguridad Aruba bij diens instelling bestond uit de afdeling administratie, de stafafdeling, de afdeling Guarda Nos Costa, de afdeling Immigratie en de afdeling 911/Radar;
dat de afdeling 911/Radar, personeel-organisatorisch nooit goed van de grond is gekomen en
inmiddels is opgeheven;
dat de afdeling Guarda Nos Costa in het jaar 2012 is ondergebracht bij het Korps Politie
Aruba;
dat besloten is om de afdeling Guarda Nos Costa als een nieuwe dienst op te richten die belast is met de opvang en uitzetting van vreemdelingen op Aruba;
dat hierdoor de afdeling Guarda Nos Costa met ingang van 1 november 2019 wordt losgekoppeld van het Instituto Alarma y Seguridad Aruba;
dat er aanleiding bestaat om de taken onder te brengen in een nieuw in te stellen uitvoeringsorganisatie onder de naam Bureau Guarda Nos Costa;
dat vanwege de loskoppeling het landsbesluit van 30 oktober 2006 No. 1 (No.
POJV/2657/06) in dier voege wordt gewijzigd dat onder V. sub c de afdeling Guarda Nos
Costa wordt doorgehaald;
dat het wenselijk is om het bovenstaande bij landsbesluit vast te leggen;
Gelet op:
artikel 10 van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94);
HEEFT BESLOTEN:
I.

bij het ministerie belast met justitie, het Bureau Guarda Nos Costa met ingang van 1 november 2019 in te stellen;

II.

dat het Bureau Guarda Nos Costa als doelstelling heeft: het zorgdragen voor een optimale
en constante grenscontrole en vreemdelingentoezicht, oftewel de controle op de naleving
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sluit en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen alsook relevante verdragsbepalingen ten
behoeve van een veilig Aruba;
III.

dat het Bureau Guarda Nos Costa dient te streven naar de verwezenlijking van haar doelstelling door middel van het uitvoeren van ten minste de navolgende taken:
1. het houden van toezicht en controle van in Aruba verblijvende vreemdelingen zonder
(geldige) verblijfstitel;
2. het controleren van werkgevers c.q. particulieren die personen zonder een (geldige)
verblijfstitel in dienst hebben;
3. het erop toezien dat vreemdelingen aan wie een bevel tot verwijdering dan wel uitzetting is opgelegd, daadwerkelijk uit het Land worden verwijderd en hen op de signaleringslijst te laten en/of op te voeren;
4. het opvangen van te verwijderen vreemdelingen en het waarborgen dat hun rechten en
plichten worden nageleefd;

IV.

dat de leiding van het Bureau Guarda Nos Costa bij het hoofd van het Bureau Guarda Nos
Costa berust;

V.

dat het Bureau Guarda Nos Costa zal bestaan uit:
1. leiding;
2. stafafdeling en overige afdelingen belast met de ondersteunende processen;
3. afdeling(en) belast met de primaire processen;

VI.

dat de afdeling Guarda Nos Costa met ingang van 1 november 2019 wordt losgekoppeld
van het Instituto Alarma y Seguridad Aruba;

VII.

dat vanwege de loskoppeling het landsbesluit van 30 oktober 2006 No. 1 (No.
POJV/2657/06) in dier voege wordt gewijzigd dat onder V. sub c de afdeling Guarda Nos
Costa wordt doorgehaald;

VIII. dat dit landsbesluit in werking treedt met ingang van 1 november 2019 en in de Landscourant van Aruba bekend gemaakt wordt.
Oranjestad, 1 november 2019
J.A. Boekhoudt

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