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OPROEPING

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

Anna Catharina FARRO, zonder bekende
woon- of verblijfplaats,

om op 12 maart 2019 om 9:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door de heer Frans Gerard
Haseth, ingediend verzoek m.b.t. wijziging
hoofdverblijfplaats, e.d. v/d minderjarigen
(AUA201803393 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

-

Lucas RIETVELD, wonende in Nederland en
Haydar ISLEK, zonder bekende woon- of
verblijfplaats in Nederland,

EDITIE NO. 1

Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

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

om op 5 februari 2019 om 9:30 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 m.b.t. bekrachtiging
voorlopige toevertrouwing v/d minderjarigen
(AUA201804008 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

Luisa Graciela VILLEGAS GAMEZ,
wonende in Venezuela,

om op 19 maart 2019 om 8:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Aruba Bank N.V., ingediend verzoek m.b.t. onderhandse verkoop
van het appartementsrecht The Residences
Unit 23 (AUA201803490 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

LANDSCOURANT VAN ARUBA
4 januari 2019
Pagina 2
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
OPROEPING
LIQUIDATIE

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

Cesar COLLADO, zonder
woon- of verblijfplaats,

bekende

om op 19 maart 2019 om 9:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door mevrouw Juraynne Justine Geerman, ingediend verzoek m.b.t. wijziging ouderlijk gezag over de minderjarige
(AUA201803533 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

Richard Jose CAMACHO AGUILAR,
wonende in Venezuela,

om op 26 maart 2019 om 8:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Edita Sulbaran Morales, ingediend verzoek m.b.t. verklaring voor
recht omtrent buitenlandse akte over de minderjarige (AUA201803782 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
LIQUIDATIE
JIRASOLES A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden 13
december 2018 is besloten de vennootschap
te ontbinden onder benoeming van ATS Management N.V., gevestigd te Caya Dr. J.E.M.
Arends 18-A, Oranjestad, Aruba tot de locaal
vertegenwoordiger van de vereffenaar.
Locaal vertegenwoordiger van de vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba

DENTEMA AIR COMPANY A.V.V.
(in liquidatie)
Ter voldoening aan het bepaalde in art. 155
t.t. Wetboek van Koophandel van Aruba
maakt de vereffenaar het volgende bekend.
Op 12 december 2018 heeft de vereffenaar
mededeling gedaan aan de Kamer van Koophandel van Aruba die het Handelsregister
houdt, van de voltooiing van de vereffening
van Dentema Air Company A.V.V. (i.l.) onder deponering van zijn rekening en verantwoording.
De vereffenaar,
Anthony A. Ruiz
p/a Croes Wever Ruiz
Italiestraat 30
Oranjestad - Aruba
Telefoon nummer + 297 5833878
LIQUIDATIE
KANAKEN HOLDING A.V.V.
(in liquidatie)
In de op 21 december 2018 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap
werd besloten de vennootschap te ontbinden
per 31 december 2018.
Het plan van uitkering, houdende de grondslagen van de verdeling, is ten kantore van
het handelsregister zo mede ten kantore van
de vennootschap ter inzage neergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36, P.O. Box 1256
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
KLOOSTER ARUBA REAL
ESTATE V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 14 december 2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Theresa R. Stanek
Savaneta 313
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LIQUIDATIE
LINDSAY INVESTMENTS INC. A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 20 december
2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
SGG Management (Aruba) N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
SWANSEA A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 20 december
2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
SGG Management (Aruba) N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
NA CARIBBEAN ENTERPRISES V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 1 december 2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Ernesto Rodriguez Robelt
Seroe Biento 12D
LIQUIDATIE
MAROSHAILUNA HORECA V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 1 december 2018 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Maria Effie Geerman
Caya Totomo 17

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 20 december 2018 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: JAVISH
JAVIER ILARIO MADURO; zonder bekende woon en/of verblijfplaats Aruba of elders,
OPGEROEPEN om op 19 februari 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 in Aruba, te verschijnen teneinde op het
door Paulina Sosita HELDER; 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 20 december 2018 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is: JOSE RICARDO
FABIAN MONCION; zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders, OPGEROEPEN om op 10 april 2019 des voormiddags om 08:30 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
Bernard R. Roos; 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 20 december 2018 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is: DENIS JULIAN
ARANGO RAMOS; zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders, OPGEROEPEN om op 15 april 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
Angelica Maria Piedrahita Velez; 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 27 december 2018 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: LADY ABED
LEVESTONE; zonder bekende woon en/of
verblijfplaats in Aruba of elders, OPGEROEPEN om op 10 april 2019 des voormiddags om 08:30 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
Stichting International School of Aruba; 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, Linda R. Morales-Wix,
deurwaarder van 19 december 2018, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke
voor GEZIEN heeft getekend, is aan
ARROWPLUS HOLDINGS, INC. zonder
bekende adres hier te lande of daarbuiten
BETEKEND:
een exploot waarbij de openbare verkoop van
het perceel Matividiri 4 is aangezegd.
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 4 december 2018, waarvan een afschrift is achtergelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke
voor GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke
van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUVIT HOLDINGS VBA, gevestigd
en kantoorhoudende in Aruba, aan
RENSLEY AMILDRO BRYSON, zonder
bekende woon- of verblijfplaats
BETEKEND:
een grosse van 31 oktober 2018, 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
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AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)
Oprichtingen
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid, bij akte ten overstaan van
haar verleden, zijn opgericht:
VEJA REAL ESTATE V.B.A., verklaring
van geen bezwaar van 17 december 2018, nr.
2311/V.B.A.
REAL ESTATE R.C. ANTHONY V.B.A.,
gevestigd in Aruba, bij akte van 21 december
2018; verklaring van geen bezwaar van 17
december 2018, nr. 2312/V.B.A.
JTAB AUTO & SCHADE EXPERT V.B.A.,
gevestigd in Aruba, bij akte van 21 december
2018; verklaring van geen bezwaar van 17
december 2018, nr. 2314/V.B.A.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema

AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba
Oprichting
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschap, bij akte ten overstaan van haar verleden, is opgericht:
KAROMA HOLDING N.V., gevestigd in
Aruba, bij akte van 21 december 2018; verklaring van geen bezwaar van 10 december
2018, nr. 13796/N.V.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
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BEKENDMAKING EN BESLUIT TOT INWERKINGTREDING VAN DE MINISTER
VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, VAN 16 NOVEMBER 2018, NR.
IENW/BSK-2018/213442, VAN INTERNATIONALE BESLUITEN MET BETREKKING
TOT DE VEILIGHEID VAN ZEESCHEPEN
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 70 en 71, eerste en vierde lid van het Schepenbesluit 2004, 60 en 61 van de
Regeling veiligheid zeeschepen, 37 en 38 van de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en
Sint Maartense zeeschepen, 19 van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen, en
19a van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen;
MAAKT BEKEND:
Op 24 mei 2018 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme
Organisatie de volgende resoluties aangenomen:
– MSC.442(99), houdende wijzigingen van de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods Code; IMDG-Code);
– MSC.445(99), houdende wijzigingen van de Code voor schepen voor bijzondere doeleinden,
2008 (Special Purpose Ships Code, 2008; 2008 SPS-Code);
– MSC.446(99), houdende wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van schepen die
gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (Bulk Chemical Code; BCH-Code);
– MSC.447(99), houdende wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van schepen die
vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren (Gas Carrier Code; GC-Code).
De bij resolutie MSC.442(99) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code, de bij resolutie
MSC.445(99) vastgestelde wijzigingen van de 2008 SPS-Code, de bij resolutie MSC.446(99)
vastgestelde wijzigingen van de BCH-Code, en de bij resolutie MSC.447(99) vastgestelde wijzigingen van de GC-Code liggen ter inzage bij de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP te Den Haag.
BESLUIT:
ARTIKEL I
Met ingang van 1 januari 2019 gaan de bij resolutie MSC.406(96) vastgestelde wijzigingen van de
IMDG-Code gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004, de Regeling veiligheid zeeschepen, de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen, de Regeling
vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen en de Regeling voorkoming verontreiniging door
schepen, met dien verstande dat tot en met 31 december 2019 tevens de voorschriften van de
IMDG-Code zoals die luidden op 31 december 2018 mogen worden toegepast.
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ARTIKEL II
Met ingang 1 januari 2020 gaan de bij resolutie MSC.445(99) vastgestelde wijzigingen van de
2008 SPS-Code gelden voor de toepassing van de Regeling veiligheid zeeschepen en de Regeling
veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen.
ARTIKEL III
Met ingang van 1 januari 2020 gaan de bij resolutie MSC.446(99) en resolutie MSC.447(99) vastgestelde wijzigingen van respectievelijk de BCH-Code en de GC-Code gelden voor de toepassing
van het Schepenbesluit 2004 de Regeling veiligheid zeeschepen en de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose,
Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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TOELICHTING
Met dit besluit wordt een aantal internationale besluiten met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen bekendgemaakt. Het betreft hier wijzigingen van internationale codes die op grond van de
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen nog niet bekend zijn gemaakt in het Tractatenblad of hier niet in bekend gemaakt hoeven te worden. Met de onderhavige bekendmaking wordt
voldaan aan de artikelen 70 en 71 van het Schepenbesluit 2004, 60 en 61 van de Regeling veiligheid zeeschepen, 37 en 38 van de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense
zeeschepen, 19 van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen en 19a van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen. Verder wordt besloten op welk moment de wijzigingen van deze Codes voor de toepassing van de genoemde regelingen gaan gelden.
De bekendmaking betreft allereerst de door de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) aangenomen wijzigingen van de Internationale Code
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods Code;
IMDG-Code).
Daarnaast worden door de MSC aangenomen wijzigingen van de Code voor schepen voor bijzondere doeleinden, 2008 (Special Purpose Ships Code, 2008; 2008 SPS-Code), wijzigingen van de
Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (Bulk
Chemical Code; BCH-Code) en wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van schepen
die vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren (Gas Carrier Code; GC-Code), bekendgemaakt.
IMDG-Code
De IMDG-Code ziet op het vervoer van gevaarlijke, verpakte lading met zeeschepen en wordt elke
twee jaar herzien. De bij resolutie MSC.442(99) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code treden internationaal in werking met ingang van 1 januari 2020. Echter, de MSC geeft de Verdragsluitende Partijen bij het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen (het SOLAS-verdrag) de mogelijkheid de gewijzigde IMDG-Code
gedeeltelijk of in zijn geheel vanaf 1 januari 2019 in werking te laten treden. Nederland maakt uit
praktische overwegingen van deze mogelijkheid gebruik. Eerdere inwerkingtreding heeft namelijk
als voordeel dat de sector al eerder kan aansluiten bij soortgelijke veiligheidseisen die voor andere
vervoersmodaliteiten reeds gelden of met ingang van 1 januari 2015 zullen gaan gelden. De eerdere toepassing van de gewijzigde IMDG-Code geschiedt door de sector op vrijwillige basis. Tot en
met 31 december 2019 mogen tevens de voorschriften van de IMDG-Code zoals die luidden op 31
december 2018 nog worden toegepast. Van de met resolutie MSC.442(99) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code zal, voordat deze wijzigingen op 1 januari 2020 internationaal in werking
treden, in het Tractatenblad mededeling worden gedaan. Omdat de wijzigingen op nationaal niveau al eerder in werking treden, worden deze voor de inwerkingtreding op 1 januari 2020 tevens
in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose Courant en de Landscourant van
Sint Maarten bekendgemaakt.
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BCH-Code
De BCH-Code betreft de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren. De met resolutie MSC.446(99) vastgestelde wijzigingen van de BCH-Code treden in samenhang met de aanvaarding en inwerkingtreding van de overeenkomstige wijzigingen van de
IBC-Code (International Bulk Chemical Code) in werking met ingang van 1 januari 2020. Met ingang van die datum gaan de bij resolutie MSC.446(99) vastgestelde wijzigingen van de BCHCode gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004.
GC-Code
De GC-Code betreft de bouw en uitrusting van schepen die vloeibaar gemaakte gassen in bulk
vervoeren. De met resolutie MSC.447(99) vastgestelde wijzigingen van de GC-Code treden in samenhang met de aanvaarding en inwerkingtreding van de overeenkomstige wijzigingen van de
IGC-Code (International Gas Carrier Code) in werking met ingang van 1 januari 2020. Met ingang
van die datum gaan de bij resolutie MSC.447(99) vastgestelde wijzigingen van de GC-Code gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, INTEGRITEIT, OVERHEIDSZORG,
INNOVATIE & ENERGIE
HANDELENDE IN OVEREENSTEMMING MET
DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN & CULTUUR

Overwegende:
-

-

-

Dat het Kabinet van Aruba vaak in opdracht van overheidsdiensten in Aruba moet bemiddelen voor de verhuizing van individuen woonachtig in Nederland, die voor het Land op Aruba
werkzaam moeten zijn;
Dat het Kabinet van Aruba sedert 1 mei 2009 zaken doet met het verhuisbedrijf Holland Caribbean Line B.V.;
Dat het verhuisbedrijf een in Nederland bekend bedrijf is waarmee het Kabinet van Aruba
goede ervaringen mee heeft;
Dat de kosten die gemoeid zijn met het verhuizen van inboedel, meer dan Afls. 10.000,- bedragen doch lager zijn dan Afl. 100.000,- waardoor ingevolge het bepaalde in artikel 25 CV
1989 het houden van een onderhandse aanbesteding een vereiste is;
Dat, gelet op de korte termijn waarin soortgelijke door het Kabinet van Aruba moeten worden afgehandeld, het vaak onmogelijk is om een onderhandse aanbesteding te houden;
Dat op basis van de bovenstaande overwegingen, het houden van een openbare of onderhandse aanbesteding als ondoelmatig wordt geoordeeld;

Gelet op:
-

artikel 25 en artikel 26 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989, no. 72);
HEEFT BESLOTEN:

I.

Af te zien van het houden van een onderhandse aanbesteding voor het contracteren van een
verhuisbedrijf voor individuen die vanuit Nederland worden uitgezonden;
II. Over te gaan tot gunning uit de hand aan Holland Caribbean Line B.V.;
III. Indien de kosten vanuit de bankrekening van het Kabinet van Aruba worden uitbetaald, ten
zijner tijd in overleg of door tussenkomst van Directie Financiën ten laste worden gebracht
aan de desbetreffende overheidsdienst of ministerie waarvoor deze kosten zijn gemaakt;
IV. De Gevolmachtigde Minister te machtigen om namens het Land een dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen met Holland Caribbean Line voor de duur van 6 maanden, te weten begrotingsjaar 2019 met ingaande van 1 januari tot en met 30 juni 2019, die voor de verhuizing van uitgezonden krachten zal zorgdragen.
Oranjestad, 7 december 2018
De minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie & Energie,
E.C. Wever-Croes
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
De MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
Handelende in overeenstemming met
De MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, INTEGRITEIT, OVERHEIDSZORG,
INNOVATIE & ENERGIE
Gelezen: het verzoek van de Vereniging Juventud Uni Seroe Preto d.d. 30 september 2018 om financiële ondersteuning voor kerstactiviteiten;
Overwegende dat:
 Dat de Vereniging Juventud Uni Seroe Preto (de “Vereniging”) ieder eind van het jaar de
kerstactiviteit te Seroe Preto San Nicolas (het “kerstproject”) organiseert voor de Arubaanse
gemeenschap en San Nicolas in het bijzonder;
 Dat de Vereniging in 2018 het kerstproject wenst voor te zetten;
 Dat de Vereniging in 2018 niet over voldoende financiële middelen beschikt om de met de
organisatie van het kerstproject verbonden kosten te dekken;
 Dat de Departamento di Cultura Aruba financiële middelen beschikbaar heeft voor dergelijke projecten;
 Dat de DCA bij advies d.d. 23 oktober 2018 met kenmerk DCA-254-2/18 voor een bijdragen van afl. 1000,00 ten laste van hun begroting
Gelet op:
 Artikelen 28 lid 4 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72)
HEEFT BESLOTEN:
I.

Om de Vereniging ten behoeve van de kerstactiviteit te San Nicolas een bedrag van afl.
1000,00 te schenken ten laste van de begroting van de Departamento di Cultura Aruba post
ECL 16998301, post 4393 (overige kosten);

II.

Deze ministeriële beschikking bekend te maken in de Landscourant;
Oranjestad, 12 december 2018
De Minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
X.J. Ruiz-Maduro
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LANDSBESLUIT
VAN 26 OKTOBER 2018 No. 13
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie en de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie

Gelezen:
het schrijven van de directeur van de Directie Natuur en Milieu van 27 juli 2018, kenmerk
DNM 145A/18;
Overwegende:
dat het wenselijk is mevrouw Rosa Arends, werkzaam bij de Directie Natuur en Milieu, 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 wettelijke bepalingen en regelingen:
de artikelen 16, 17, 28, 29, 53, 54, 55 van de Algemene Politieverordening (AB 1995 no. GT
8);
de Hinderverordening (AB 1988 no. GT 27);
de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);

Gelet op:
artikel 69, eerste lid, van de Algemene Politieverordening (AB 1995 no. GT 8);
artikel 15a, eerste lid, van de Hinderverordening (AB 1988 no. GT 27);
artikel 18, eerste lid, van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, mevrouw Rosa Arends, in haar hoedanigheid van ambtenaar werkzaam bij de Directie Natuur en Milieu, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wettelijke bepalingen en regelingen;
- de artikelen 16, 17, 28, 29, 53, 54, 55 van de Algemene Politieverordening (AB 1995 no.
GT 8); de Hinderverordening (AB 1988 no. GT 27);
- de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 26 oktober 2018
J.A. Boekhoudt

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu,
O.E. Oduber
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De Minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie,
A.C.G. Bikker

De Minister van Algemene Zaken,
Integriteit, Overheidszorg,
Innovatie en Energie,
E.C. Wever-Croes
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