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   Abonnementsprijs ingaande 3 juni  

 2004, inclusief portokosten, per jaar  

 bij vooruitbetaling Afl. 85,. 

 

 Losse nummers Afls. 6,. 

 

 Uitgever: Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 

  Ministerie van Justitie 

 

ECHTSCHEIDING 

Bij beschikking van 24 augustus 2015 van het 

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echt-

scheiding uitgesproken tussen: 

PATRICIA WINALDA GIEL en 

JOSE LUIS GOITA, beiden wonende in Aru-

ba. 

De advocaat, 

mr. C.H. Lejuez 

 

ECHTSCHEIDING  

Bij beschikking van 24 augustus 2015 van het 

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echt-

scheiding uitgesproken tussen: 

ARLENE SANTOS APELACIO, wonende in 

Aruba, en 

ERICSON CRUZ URCIA, zonder bekende 

woon- of verblijfplaats in Aruba. 

De advocaat, 

mr. M.B. Boyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHTSCHEIDING 

Bij beschikking van 5 oktober 2015 van het 

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echt-

scheiding uitgesproken tussen: 

PAULUS ADIRANUS BOTH en 

LINA ALEJANDRA RONDON SANCHEZ, 

beiden wonende in Aruba. 

De advocaat, 

mr. P.R.C. Brown 

 

OPROEPING 
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Aruba roept hierbij op: 
- Zjamira Deborah Mariana FRANKEN, 

wonende in Aruba, 
om op 8 december 2015 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 Ministe-
rie, ingediend verzoek m.b.t. bekrachtiging 
voorlopige toevertrouwing v/d minderjarige  
(EJ-2499/15). 

De griffier, 
E.E. de Weever 
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OPROEPING 
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Aruba roept hierbij op: 
- Gladys ARENAS GOMEZ & Yeny Ma-

ribel ROMAN DUARTE, zonder beken-
de woon- of verblijfplaats, 

om op 2 februari 2016 om 8:45 uur voor de 
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te 
verschijnen, teneinde te worden gehoord in 
verband met een door Anthony Alexander 
Haayen, ingediend verzoek m.b.t. benoeming 
bewindvoerder (EJ-995/15). 

De griffier, 
E.E. de Weever 

 

OPROEPING 
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Aruba roept hierbij op: 
- Leydi LOPEZ SANTANA, wonende in 

de Dominikaanse Republiek, 
om op 9 februari 2016 om 9:45 uur voor de 
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te 
verschijnen, teneinde te worden gehoord in 
verband met een door Crucita Santana Aveli-
no, ingediend verzoek m.b.t. voogdijwijzi-
ging over de minderjarigen (EJ-2346/15). 

De griffier, 
E.E. de Weever 

 

OPROEPING 
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Aruba roept hierbij op: 
- Arelis Encarnacion GUTIERREZ 

GRULLON, wonende in de Dominikaan-
se Republiek, 

om op 9 februari 2016 om 8:45 uur voor de 
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te 
verschijnen, teneinde te worden gehoord in 
verband met een door Ramon Santiago Belen 
Torres, ingediend verzoek m.b.t. erkenning 
buitenlandse uitspraak over de minderjarige 
(EJ-2383/15). 

De griffier, 
E.E. de Weever 

 

 

 

 

FAILLISSEMENT 

Bij vonnis van 30 oktober 2015 van het Ge-

recht in Eerste Aanleg van Aruba is de naam-

loze vennootschap Cabsa Welding & Con-

struction N.V., gevestigd en kantoorhoudende 

te P.C. Hoofdstraat 16, San Nicolas, in Aru-

ba, in staat van faillissement verklaard, met 

aanstelling van mr. J.M. de Cuba en mr. D.W. 

Ormel tot curatoren en met benoeming van 

mr. W.J. Noordhuizen tot rechter-commis-

saris. 

Schuldeisers van de gefailleerde vennoot-

schap worden verzocht om hun vorderingen, 

gestaafd door bescheiden, onder vermelding 

van eventuele voorrechten ter verificatie in te 

dienen bij de curatoren. 

De curatoren, 

mr. J.M. de Cuba 

mr. D.W. Ormel 

 

SURSEANCE VAN BETALING 

Bij beschikking van 4 november 2015 is door 

het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba voor-

lopig surséance van betaling verleend aan 

G.N. Exceptional Security and Cleaning Con-

tractors N.V., gevestigd en kantoorhoudende 

te Madiki 116, Oranjestad, in Aruba, met de 

benoeming van mr. D.W. Ormel tot bewind-

voerder. 

De schuldeisers worden verzocht om hun 

vordering, bestaande vóór 4 november 2015, 

aan te melden bij de bewindvoerder vergezeld 

van bewijsstukken. 

De schuldeisers worden tevens opgeroepen 

om op donderdag 10 maart 2016, ’s middags 

om 14.00 uur te verschijnen in het gerechts-

gebouw van het Gerecht in Eerste Aanleg te 

Aruba, aan de J.G. Emanstraat 51. Op deze 

datum zal mogelijk een akkoord met de 

schuldeisers worden besproken en in ieder 

geval zal worden beslist omtrent het definitief 

verlenen van de verzochte surséance van be-

taling. 

De bewindvoerder, 

mr. D.W. Ormel 
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LIQUIDATIE 

NEWPORT INVESTMENTS A.V.V. 

(in liquidatie) 

De rekening en verantwoording is ter kennis-

geving aan een ieder neergelegd zowel ten 

kantore van het handelsregister als ten kanto-

re van de vereffenaar. 

De vereffenaar, 

ATS Management N.V. 

Lloyd G. Smith Blvd. 62 

Oranjestad, Aruba 

 

LIQUIDATIE 

STONE FOOD AND BEVERAGE N.V. 

(in liquidatie) 

Middels een aandeelhoudersbesluit van 14 

juni 2014 is besloten tot ontbinding en liqui- 

datie van bovengenoemde vennootschap per 1  

juli 2014. 

Vanwege het feit, dat de vennootschap geen 

activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitke-

ringen worden gedaan.       

Deze publicatie werd neergelegd ten kantore 

van het handelsregister bij de Kamer van 

Koophandel en Nijverheid Aruba. 

De vereffenaar, 

Ramon Francois Helgers 

Matadera 9E 

 

LIQUIDATIE 

IREN INTERNATIONAL A.V.V. 

(in liquidatie) 

Hierbij wordt bekend gemaakt dat bovenge-

noemde vennootschap is geliquideerd en de 

naam is doorgehaald in het handelsregister. 

 De vereffenaar, 

 EuroTrust International N.V. 

 Watapanastraat 7, Ponton  

Oranjestad, Aruba 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDATIE 

MONOISH A.V.V. 

(in liquidatie) 

Hierbij wordt bekend gemaakt dat bovenge-

noemde vennootschap is geliquideerd en de 

naam is doorgehaald in het handelsregister. 

 De vereffenaar, 

 EuroTrust International N.V. 

 Watapanastraat 7, Ponton  

Oranjestad, Aruba 

 

LIQUIDATIE 

M.C.I. MANAGEMENT CONSULTANT 

INTERNATIONAL A.V.V. 

(in liquidatie) 

De vereffening van bovengenoemde vennoot-

schap is voltooid en deze is op 31 maart 2014 

in het handelsregister doorgehaald. 

De vereffenaar, 

AMTR Management N.V. 

Belgiëstraat 36 

Oranjestad, Aruba 
 

AANKONDIGING OP GROND VAN 

ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WET-

BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS-

VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 

NO. 34) 

Bij exploot van de ondergetekende deurwaar-

der van 28 oktober 2015, is aan HAIMWA-

TEE BISHUM, zonder bekende woon- en 

verblijfplaats, in Aruba.  

BETEKEND een grosse van de beschikking 

van 24 augustus 2015, waarbij ten verzoeke 

van DEO BHAGWANDIN, wonende in Aru-

ba, de echtscheiding is uitgesproken, tussen 

partijen op 3 juli 2013 in Gayana met elkan-

der gehuwd. 

De deurwaarder, 

L.R. Morales-Wix 
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AANKONDIGING OP GROND VAN 
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WET-
BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS-
VORDERING 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 Aru-

ba, Curaçao, Sint Maarten, en van Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in 

Eerste Aanleg van Aruba, van 5 november  

2015, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Directeur van de DWJZ in Aruba, die het ori-

gineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend, 

is ANNE TJERK MELLE STAAL, zonder 

bekende woon- of verblijfplaats in Aruba, 

OPGEROEPEN om op woensdag, 17 februari 

2016 des voormiddags om 8:30 uur ter te-

rechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg 

van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat 

51 in Aruba te verschijnen, teneinde op het 

door ANNE JENNY BONN ingediend ver-

zoek te worden gehoord. 

De deurwaarder, 

L.R. Morales-Wix 

 
AANKONDIGING OP GROND VAN 
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WET-
BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS-
VORDERING 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 Aru-

ba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in 

Eerste Aanleg van Aruba, van 10 juli 2015, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de Direc-

teur van de DWJZ in Aruba, die het origineel 

hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is 

ROBERT PATRICIO KOCK, zonder beken-

de woon- of verblijfplaats in Aruba, WE-

DEROM OPGEROEPEN om op maandag 11 

januari 2016 des voormiddags om 08:30 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 CAROLI-

NA OSPINA KOCK, ingediend verzoek te 

worden gehoord. 

De deurwaarder, 

L.R. Morales-Wix 

 
AANKONDIGING OP GROND VAN 
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WET-
BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS-
VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 
NO. 34) 
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia, 

deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aru-

ba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in 

Eerste Aanleg van Aruba, van 30 oktober 

2015, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Directeur van de DWJZ in Aruba, die het ori-

gineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend, 

is FLORENTINO INOCENCIO KELLY sub 

1, zonder bekende woon- of verblijfplaats, 

OPGEROEPEN om op woensdag, 17 februari 

2016 des voormiddags om 08:30 uur ter te-

rechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg 

van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat 

no. 51 in Aruba te verschijnen, teneinde op 

het door LUCIO SURIANO FINGAL, inge-

diend verzoek te worden gehoord. 

De deurwaarder, 

J.P. Locadia 

 

AANKONDIGING OP GROND VAN 
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WET-
BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS-
VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 
NO. 34) 

Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia, 

deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aru-

ba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in 

Eerste Aanleg van Aruba, van 30 oktober 

2015, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Directeur van het DWJZ in Aruba, die het 

origineel hiervan voor GEZIEN heeft gete-

kend, is ANDRY JOSE RODRIGUEZ, zon-

der bekende woon- of verblijfplaats, OPGE-

ROEPEN om op maandag, 29 februari 2016 
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des voormiddags om 09:00 uur ter terechtzit-

ting van het Gerecht in Eerste Aanleg van 

Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 

51 in Aruba te verschijnen, teneinde op het 

door JAIRA JOELLA HENRIQUEZ, inge-

diend verzoek te worden gehoord. 

De deurwaarder, 

J.P. Locadia 

 

AANKONDIGING 
Op 2 november 2015 heb ik, R.R. Williams, 

belastingdeurwaarder van Aruba, ten verzoe-

ke van de Ontvanger der Belastingen, domici-

lie kiezende aldaar aan de Camacuri no. 2, 

aan Reynold E. Ras, voorheen wonende in 

Aruba te Hato 8, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats binnen en buiten Aruba; 

BETEKEND: 

een door mij, deurwaarder, op 2 november 

2015 opgemaakt proces-verbaal, waarbij uit 

kracht van de daarin vermelde dwangschrif-

ten, ten verzoeke van de requirant en ten laste 

van de gerequireerde het daarin vermelde on-

roerende zaak in executoriaal beslag is geno-

men. Van dit exploot heb ik afschrift gelaten 

aan de directeur van de Directie Wetgeving 

en Juridische Zaken, Oranjestraat z/n. 

  De belastingdeurwaarder, 

R.R. Williams 

 

AANBIEDING STATUTEN 
Mededelingen op grond van artikel 14 van de 
Landsverordening vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62) 
 
Oprichting 
 
De ondergetekende notaris deelt mede dat de  
navolgende vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid, bij akte ten overstaan van haar 
verleden, is opgericht: 
 
PELAGIC INVESTMENTS V.B.A., geves-
tigd in Aruba, bij akte van 30 oktober 2015; 
verklaring van geen bezwaar van 29 oktober 
2015, nr. 1024 /V.B.A. 

De notaris, 
H.M. Rodriguez-Taekema 

OPENBARE AANBESTEDING 

Het Land Aruba is voornemens in het open-

baar aan te besteden het - middels Fondo 

Desaroyo Aruba te financieren - project: 

 

“DIMAS – ROL-Archiefkasten nieuw ge-

bouw DIMAS te Paardenbaaistraat” 

 

Korte omschrijving van het werk: 

Het installeren van zogenaamde Rolarchief-

kasten in het nieuw gebouw DIMAS te Paar-

denbaaistraat. Hierbij dient rekening gehou-

den te worden met de veiligheidsregels zoals 

omschreven in de archiefwetgeving van Ne-

derland alsmede richtlijnen van de Archivo 

Nacional Aruba (ANA). 

 

Uitvoeringstermijn:  

6 maanden (vanaf datum gunning) waarvan 3 

maanden uitvoeringstermijn en 3 maanden 

onderhoudstermijn. 

 

De Terms of Reference (ToR) is vanaf 9 no-

vember 2015 kosteloos verkrijgbaar bij De-

partamento di Integracion, Maneho y Admi-

sion di Stranhero (DIMAS) te Paardenbaai-

straat 11. 

De bescheiden liggen ter inzage vanaf 9 no-

vember 2015 om 10:00 a.m. ten kantore van 

de DIMAS. 

 

Inlichtingen worden verstrekt op 13 novem-

ber 2015 om 10:00 a.m. te DIMAS.  

De vragen tijdens de inlichtingenvergadering 

dienen ook schriftelijk te worden overhan-

digd. Verzoeken om informatie kunnen ook 

schriftelijk worden gericht aan de DIMAS via 

email: mario.wever@aruba.gov.aw 

 

De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 

18 november 2015 en wordt verstuurd naar de 

gegadigden. 

 

De openbare aanbesteding vindt plaats op 7 

december 2015 om 10:00 a.m. ten kantore 

van de DIMAS. 

mailto:Mario.wever@aruba.gov.aw
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De UAR-1986 Ned., UAV-1989 en UAVTI-

1992 zijn op deze aanbestedingen van toepas-

sing. 

 

De directievoering is bij de DIMAS en de 

contactpersoon en projectleider is dhr. Mario 

Wever. 

 

Inschrijving dient te geschieden op het bij het 

ToR gevoegde inschrijfformulier. 

De inschrijver dient bij de inschrijving de na-

volgende documenten over te leggen: 

- Bewijs van inschrijving in het register 

van de Kamer van Koophandel (niet ou-

der dan 3 maanden). 

- Bereidheidsverklaring van een erkende 

bank of van een erkende lokale financië-

le borginstelling tot het instellen van een 

bankgarantie. 

- Andere vereisten zoals vastgesteld in 

het bestek 

De offerte dient negentig (90) kalenderdagen 

gestand te doen. 

 

OPENBARE AANBESTEDING 

Het Land Aruba is voornemens in het open-

baar aan te besteden: 

 

Het project: 

Beveiliging- en bewakingswerkzaamheden 

ten behoeve van drie scholen  

 

Volgens bestek:  

“Beveiliging- en bewakingswerkzaamheden 

ten behoeve van drie scholen”  

 

Korte omschrijving van het werk: 

Beveiligings- en bewakingswerkzaamhe-

den ten behoeve van Scol Practico pa Ofi-

shi te Savaneta, Scol Practico pa Ofishi te 

Sta. Cruz en Colegio EPI te Oranjestad.  

 

Het bestek is vanaf 16 november 2015 ver-

krijgbaar bij Directie Onderwijs te Frank-

rijkstraat 3. 

De openbare aanbesteding vindt plaats op 30 

november 2015 om 10:00 uur bij Directie 

Onderwijs te Frankrijkstraat 3.  

 

Bij dit project zijn de UAR 1986 en UAV 

1989 van toepassing. De directievoering is in 

handen van Directie Onderwijs. De gestand-

doeningstermijn is 90 dagen. 

 

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de 

volgende documenten overleggen: 

1. Bewijs van inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel (niet ouder dan 6 maanden). 

2. Verklaring van de Ontvanger der Belastin-

gen inzake nakoming fiscale verplichtin-

gen. 

3. Andere vereisten zoals vastgelegd in de 

TOR. 

 

Inschrijving dient te geschieden op het bij de 

TOR gevoegde en gewaarmerkte inschrij-

vingsformulier. 

 

OPENBARE AANBESTEDING 

De minister van Onderwijs en Gezin is voor-

nemens in het openbaar aan te besteden het 

door de Fondo Desaroyo Aruba te financieren 

project: 

 

Nieuwbouw Basisschool en Gymzaal te Sero 

Blanco 

 

Volgens bestek:  

DOW nr. 34, dj. 2014 

 

Korte omschrijving van het werk: 

1. Uitvoeren van grondwerken; 

2. Bouw van een Elmar-trafohuis 

3. Het bouwen van een schoolgebouw be-

staande uit de volgende onderdelen: 

 a. School (12 klaslokalen, 1 multi functio-

nele ruimte en kantoorruimtes); 

 b. Gymzaal; 

 c. Kiosken; 

 d. Afrasteringen; 

 e. Terreinverhardingen. 
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Uitvoeringstermijn: 200 werkbare dagen na 

datum van aanvang. 

 

Het bestek is vanaf 4 november 2015 ver-

krijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 

1.250,--.  

De betaling te voldoen bij de kassier van de 

Dienst Openbare Werken (DOW). 

De openbare bescheiden liggen ter inzage 

vanaf 4 november 2015 te DOW bij het se-

cretariaat van de Directie. 

Inlichtingen worden verstrekt op 11 novem-

ber 2015 om 10:00 v.m. te DOW. 

De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 

18 november 2015 en is vanaf die dag ver-

krijgbaar bij het secretariaat. 

 

De openbare aanbesteding vindt plaats op 2 

december 2015 om 11:00 v.m. op het kantoor 

van de Directeur van DOW.  

 

De UAR 1986 is op deze aanbesteding van 

toepassing.  

De directievoering is in handen van DOW. 

De gestanddoeningstermijn is 90 dagen. 

 

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de 

volgende vereisten overleggen: 

1. Bewijs van inschrijving in het register van 

de Kamer van Koophandel en Nijverheid 

Aruba; 

2.  Bereidheidsverklaring van een lokale bank 

tot het instellen van een bankgarantie; 

3. De staat van eenheidsprijzen voor verreke-

ning van meer- en minderwerken; 

4. Overige vereisten zijn opgenomen in het 

bestek. 

 

Inschrijving dient te geschieden op het bestek 

gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsfor-

mulier. 

 

OPENBARE AANBESTEDING 

De minister van Onderwijs en Gezin is voor-

nemens in het openbaar aan te besteden het 

door de Fondo Desaroyo Aruba te financieren 

project: 

Renovatie en uitbreiding Colegio San Nicolas 

Complex, Fase 1: Gebouw F en H 

 

Volgens bestek:  

DOW nr. 7, dj. 2015 

 

Korte omschrijving van het werk: 

1. Gebouw F: 

 - Slopen van een gedeelte van de be-

staande gebouw ± 80 m²; 

 -  Renoveren van 3 klaslokalen en een ga-

lerij; 

 -  Aanbouwen van diverse ruimtes, t.w. 

entree trap, gang, 2 kantoren-, repro-, en 

2 toiletruimtes; 

2. Gebouw H: 

 - Renoveren, van de dakbedeking en 

boeidelen ± 262 m²; 

3. Terreinwerkzaamheden omheiningen, 

schoonmaak- en onderhoudswerkzaamhe-

den, aanbrengen nieuwe omheiningtracé en 

LS-kast; 

4. Aanleg langsparkeerplaatsen. 

 

Uitvoeringstermijn: 120 werkbare dagen na 

datum van aanvang. 

 

Het bestek is vanaf 3 november 2015 ver-

krijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 

350,--.  

De betaling te voldoen bij de kassier van de 

Dienst Openbare Werken (DOW). 

De openbare bescheiden liggen ter inzage 

vanaf 3 november 2015 te DOW bij het se-

cretariaat van de Directie. 

Inlichtingen worden verstrekt op 10 novem-

ber 2015 om 10:00 v.m. te DOW. 

De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 

17 november 2015 en is vanaf die dag ver-

krijgbaar bij het secretariaat. 

 

De openbare aanbesteding vindt plaats op 27 

november 2015 om 11:00 v.m. op het kantoor 

van de Directeur van DOW.  

 

De UAR 1986 is op deze aanbesteding van 

toepassing.  
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De directievoering is in handen van DOW. 

De gestanddoeningstermijn is 90 dagen. 

 

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de 

volgende vereisten overleggen: 

1. Bewijs van inschrijving in het register van 

de Kamer van Koophandel en Nijverheid 

Aruba; 

2. Bereidheidsverklaring van een lokale bank 

tot het instellen van een bankgarantie; 

3. De staat van eenheidsprijzen voor verreke-

ning van meer- en minderwerken; 

4. Overige vereisten zijn opgenomen in het 

bestek. 

 

Inschrijving dient te geschieden op het bestek 

gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsfor-

mulier. 
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BESTUURSREGLEMENT COLLEGE ARUBA FINANCIEEL TOEZICHT 

 

Het College Aruba financieel toezicht heeft in zijn vergadering van 21 september 2015, gelet op 

artikel 5 van de Landsverordening houdende tijdelijke regels met betrekking tot het onafhankelijk 

toezicht bij de totstandkoming en uitvoering van de begrotingen van het Land en daarmee samen-

hangende aangelegenheden (Landsverordening Aruba financieel toezicht), een bestuursreglement 

vastgesteld, gelijk aan onderstaande tekst, zodat de voorzitter van het College Aruba financieel 

toezicht besluit: 

 

Artikel 1: definities  
1. In dit reglement wordt verstaan onder:  
a. de Landsverordening: de Landsverordening Aruba financieel toezicht;  
b. het College: het College Aruba financieel toezicht, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de 

Landsverordening;  
c. de secretaris: de secretaris, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Landsverordening; 
d. het secretariaat: de secretaris en de medewerkers die aan hem zijn toegevoegd gezamenlijk; 
e. het Land: het Land Aruba; 
2. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben overigens, indien die begrippen ook 

voorkomen in de Landsverordening, de betekenis welke de Landsverordening daaraan geeft.  
 

Artikel 2: bestuursreglement  

Dit is het voor het College geldende reglement, zoals bedoeld in artikel 5 van de Landsverorde-

ning.  

 

COLLEGE 

 

Artikel 3: adviesfunctie 

1. De leden van het College fungeren tevens als algemeen adviseurs voor het College financieel 

toezicht Curaçao en Sint Maarten en voor het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eusta-

tius en Saba voor zover zij daarin niet ook als lid zijn benoemd. De leden van het College fi-

nancieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en van het College financieel toezicht Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba fungeren als algemeen adviseurs ten behoeve van het College voor zover zij 

daarin niet ook als lid zijn benoemd. 

2. Het College en de als adviseur optredende leden van het College financieel toezicht Curaçao 

en Sint Maarten en van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba, be-

raadslagen in gezamenlijkheid.  

3. De leden die optreden als adviseurs hebben in de rol van adviseur geen stemrecht en kunnen in 

geen enkel geval een dwingend advies afgeven. 

 

Artikel 4: nevenfuncties 

1. Een lid vervult geen betrekking zoals genoemd in artikel 4 van de landsverordening en vervult 

ook overigens geen andere betrekking of nevenfunctie die ongewenst is met het oog op een 

goede vervulling van zijn functie of de handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het ver-

trouwen daarin. 

2. Iedere wijziging ten aanzien van de nevenfuncties van het lid dient direct door het desbetref-

fende lid aan de voorzitter door te worden gegeven. 

3. De nevenfuncties van de leden worden tevens gepubliceerd op de website van het College. 
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Artikel 5: profielschets 

De leden van het College worden op grond van deskundigheid benoemd, zoals bepaald in artikel 3 

lid 2 van de Landsverordening. Ter ondersteuning van de benoeming zoals in de Landsverordening 

geregeld stelt het College een profielschets op. 

 

Artikel 6: de secretaris  
1. Het College heeft een secretaris zoals bedoeld in Artikel 6 lid 1 van de Landsverordening. 
2. De secretaris wordt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Ne-

derland benoemd op voordracht van het College.  
3. De secretaris legt tenminste tweemaal per jaar verantwoording af aan het College.  
4. Voor de secretaris kan door de voorzitter van het College, gehoord de andere leden, tevens een 

plaatsvervanger worden benoemd. De plaatsvervangende secretaris vervangt de secretaris bij 
diens afwezigheid.  

5. De secretaris en de plaatsvervangende secretaris verdelen hun werkzaamheden onderling.  
6. De secretaris heeft de dagelijkse leiding over het secretariaat en onderhoudt uit dien hoofde de 

formele contacten met het College.  
7. De medewerkers van het secretariaat worden vanwege de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van Nederland aan het College ter beschikking gesteld. Het voorgaande 
geschiedt op voordracht van de secretaris, na overleg met het College. 

8. De secretaris en het secretariaat ondersteunen tevens het College financieel toezicht Curaçao 
en Sint Maarten zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en 
Sint Maarten en het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba zoals bedoeld 
in artikel 6 lid 1 van de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  

 

Artikel 7: begroting en jaarverslag  

1.  Het College zendt jaarlijks vóór 1 oktober aan de minister van Binnenlandse Zaken en Ko-

ninkrijksrelaties van Nederland een begrotingsvoorstel voor het daaropvolgende kalenderjaar 

met betrekking tot de aan de taakvervulling van het College verbonden uitgaven.  

2.  Het College zendt jaarlijks voor 1 april aan de minister van Binnenlandse Zaken en Konink-

rijksrelaties van Nederland een jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar met betrekking tot 

de aan de taakvervulling van het College verbonden uitgaven. Dit jaarverslag omvat een finan-

cieel deel en een beleidsdeel, waarin verslag wordt gedaan van de werkzaamheden van het 

College over de betreffende achterliggende periode. 

 

Artikel 8: vergaderingen college  

1. Er wordt zo vaak vergaderd als de voorzitter of een Collegelid noodzakelijk achten, doch mi-

nimaal één keer per drie maanden.  

2. Op voorstel van de voorzitter kunnen vergaderingen ook schriftelijk, telefonisch, via bijvoor-

beeld videoconference of andere elektronische weg plaatsvinden.  

3. De vergaderingen van het College zijn niet openbaar. De voorzitter kan desgewenst derden 

uitnodigen bij de vergadering aanwezig te zijn.  

4. De secretaris draagt zorg voor het aanleveren van conceptstukken.  

5. Vergaderstukken, inclusief een conceptagenda, worden in beginsel minimaal een werkweek 

voor de datum van de vergadering door de secretaris opgesteld en aan het College aangele-

verd.  

6. De agenda bevat aangelegenheden die door de secretaris voorafgaand aan de vergadering aan 

het College bekend zijn gemaakt of voor de vergadering door leden van het College bij de se-

cretaris zijn aangemeld.  

7. De secretaris doet een voorstel voor een agenda. Het College bepaalt de agenda.  
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8. De secretaris maakt na afloop van de vergadering een kort verslag en een besluitenlijst en 

stuurt dit aan het College voor interne doeleinden. De besluitenlijst wordt door de handteke-

ning van de voorzitter vastgesteld. 

 

Artikel 9: besluiten college 

1. Het College streeft naar besluitvorming bij consensus.  

2. Elk lid kan verzoeken om een beslissing bij stemming te nemen. Indien bij het nemen van be-

sluiten de stemmen staken, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.  

3. Beslissingen kunnen slechts door het College worden genomen indien alle leden van het Col-

lege, waaronder de voorzitter, aan de stemming ter vergadering hebben deelgenomen of verte-

genwoordigd zijn.  

 

Artikel 10: verdeling werkzaamheden 

Gezien de betrokkenheid van de leden en de kleinschaligheid van het College wordt in beginsel 

geen verdeling van werkzaamheden ter voorbereiding van besluiten gemaakt. Per geval kan beoor-

deeld worden of een verdeling van werkzaamheden bijdraagt aan een goede besluitvorming.  

 

Artikel 11: deskundigen 

1. Het College kan ten behoeve van zijn werkzaamheden deskundigen raadplegen. Op verzoek 

van de voorzitter verricht de secretaris ook voor dergelijke commissies of deskundigen de se-

cretariaatswerkzaamheden.  

2. De bevoegdheid tot het vaststellen van adviezen, voorstellen en aanbevelingen kan niet wor-

den gedelegeerd of gemandateerd aan een commissie of deskundige.  

 

Artikel 12: taal 

Adviezen worden opgesteld in de Nederlandse taal en worden voor zover nodig vertaald. 

 

Artikel 13: geheimhouding:  

1. De leden van het College en het secretariaat zullen zaken die hen uit hoofde van hun functie 

vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan diegene het vertrouwelijke karakter moet inzien, 

geheim houden voor anderen dan die personen aan wie hij of zij ambtshalve tot mededeling 

verplicht is.  

2. Over interne beraadslaging, stemverhoudingen en uitgewisselde argumenten worden door de 

leden van het College en het secretariaat geen uitspraken naar buiten toe gedaan. 

 

Artikel 14: archivering  

Alle bescheiden betreffende de werkzaamheden van het College worden door het College beheerd. 

Aan het eind van de werkzaamheden (bij opheffing van het College) zullen deze bescheiden wor-

den overgedragen aan het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-

ties.  

 

INTERNE ORGANISATIE 

 

Artikel 15: vertegenwoordiging College 

1. De Collegeleden vertegenwoordigen gezamenlijk het College, terwijl de voorzitter van het 

College eveneens zelfstandig bevoegd is het College te vertegenwoordigen.  
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2. De voorzitter kan voor een periode dat hij afwezig is een plaatsvervanger voor zijn functie 

aanwijzen, die gedurende zijn afwezigheid bevoegd is het College te vertegenwoordigen. 

3. Ieder individueel lid van het College kan informerende, niet bindende, gesprekken voeren met 

derden. Het betreffende lid zal de voorzitter en het andere lid daarover informeren, bij voor-

keur voorafgaand. 

 

Artikel 16: bevoegdheden secretaris 

De secretaris is belast met de dagelijkse aansturing van het secretariaat waaronder het aangaan van 

verplichtingen en het doen van betalingen. Onverminderd de bevoegdheid van het College is de 

secretaris bevoegd tot het aangaan van alle verplichtingen inhoudende de normale bedrijfsvoering 

van het secretariaat, tot zover het door het College geaccordeerde begroting dit toelaat en waarbij 

ten aanzien van langlopende contracten de tijdelijke aard van het College in acht wordt genomen. 

 

Artikel 17: vertrouwenspersoon  

Het College benoemt een vertrouwenspersoon voor het secretariaat.  

 

MEDIABELEID 

 

Artikel 18: woordvoering 

1. De voorzitter van het College neemt de woordvoering richting de media voor zijn rekening. 

2. Ieder individueel lid van het College kan informerende gesprekken voeren met vertegenwoor-

digers van de media. Het betreffende lid zal de voorzitter en het andere lid daarover informe-

ren, bij voorkeur voorafgaand. 

 

Artikel 19: mediabeleid 

1. Het College streeft openheid over zijn advisering en oordelen na, maar onderschrijft tegelijker-

tijd het belang van de vertrouwensrelatie met de landen.  

2. Het College beheert een website samen met het College financieel toezicht Curaçao en Sint 

Maarten en met het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba, waarop het 

zijn adviezen openbaar maakt. 

 

Artikel 20: openbaarmaking adviezen 

1. Adviezen van het College aan de besturen die hun grondslag vinden in de wet, worden na een 

periode van drie weken openbaar gemaakt, tenzij deze adviezen, al dan niet in afschrift, ge-

richt zijn aan de Staten van het land en daarom per definitie openbaar zijn. In dat laatste geval 

worden de stukken onmiddellijk na verzending gepubliceerd. 

2. Adviezen aan de minister en andere adviezen die vanuit de aard een vertrouwelijk karakter 

hebben, worden niet gepubliceerd. Onderlinge correspondentie op ambtelijk niveau wordt niet 

gepubliceerd. 

 

Artikel 21: openbaarmaking overige documentatie 

1. De voor de uitoefening van de taken van het College relevante wet- en regelgeving wordt 

openbaar gemaakt op de website. 

2. Begrotingsstukken en jaarverslagen van het land of van onderdelen van de collectieve sector, 

worden gepubliceerd op de hiervoor bedoelde website op het moment dat het bestuur deze 

openbaar maakt. Overige documentatie wordt slechts dan gepubliceerd als het openbare in-

formatie betreft. 
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SLOTBEPALING 

Artikel 22: inwerkingtreding  

Dit reglement alsmede wijzigingen in dit reglement treden in werking met ingang van de  dag van 

publicatie.  
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA 

(in duizenden Afl.) 

Per 31 augustus 2015 

 

 

(ARTIKEL 32 VAN DE CENTRALE BANKVERORDENING) 
 

_______________________________________________________________________________ 

ACTIVA AFL. PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN             AFL. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Goud
1)

 233.283 Bankbiljetten in omloop 245.186 

Vorderingen in buitenlandse    Verplichtingen aan ingezetenen: 

geldsoorten                 1.258.332 - Overheid 35.390 

Gebouwen en inventaris 10.289 - Banken  996.727 

Voorraad herdenkingsmunten       565 - Overige              18.905 

Drukkosten bankbiljetten                 818         Verplichtingen aan niet-ingezetenen  6.689 

Diverse rekeningen 12.446 Gelden in consignatie 1.811 

   Diverse rekeningen 5.636 

  Herwaardering goud en deviezen 117.334 

  Algemene reserve en onverdeelde winst  78.055 

  Kapitaal 10.000 

   

   

 

 

 __________   __________ 

 1.515.733   1.515.733 

 =========   ========= 

 

 

 

  MIRIAM M. GONZALEZ 

Beleningsrente: 1%  WAARNEMEND PRESIDENT 

  CENTRALE BANK VAN ARUBA 

 

 

 

 
 

1) Goud wordt per kwartaal gewaardeerd tegen de geldende marktwaarde. De herwaardering vindt plaats in maart, 

juni, september en december van elk jaar. 
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MINISTERIËLE REGELING 

VAN 26 OKTOBER 2015 

 

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 

COMMUNICATIE, ENERGIE EN MILIEU 

 
 

 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 ge-

deelte dat betrekking heeft op de verkoopprijzen van benzine, gasolie en kerosine als volgt te lui-

den: 

 

Het is verboden in Aruba de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groot-

handels- of kleinhandelsprijs per liter dan hieronder aangegeven: 

 

Groothandelsprijs: 

Benzine Unleaded-premium : 161,9 

Gasolie U.L.S.   : 122,9 

Kerosine    : 114,3 

 

Kleinhandelsprijs: 

Benzine Unleaded-premium : 182,4 

Gasolie U.L.S.   : 140,4 

Kerosine    : 127,5 

 

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 9 september 2015 ligt, dan werkt deze regeling terug 

tot en met 9 september 2015. 

 

M.E. de Meza 

 

 


