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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 23 september 2019 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
echtscheiding uitgesproken tussen:
ANGELINA ANNA KARINA CURET en
SIDNEY ZYGMUNT QUANT, beiden wonende in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 14 oktober 2019 behorende bij AUA201902324 van het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding
uitgesproken tussen
EMELINE RACHEL TROMP en
SALAH BAROUD, beiden wonende in Aruba.
De advocaat,
R. Marchena

EDITIE NO. 23

Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

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

ONDERCURATELESTELLING
Krachtens beschikking van 1 oktober 2019
behorende bij EJ nummer AUA201902202
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
is Gimervin Howell, geboren 26 juni 1999 in
Aruba onder curatele gesteld en benoemt over
de onder curatele gestelde tot curator zijn vader Mervin Oliver Howell, beiden wonende
in Aruba
De advocaat,
N.S. Gravenstijn
OPROEPING

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

AMADOR, Jose Alberto, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats

om op dinsdag 10 december 2019 om 09:00
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door de
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend ondertoezichtstellingsverzoek over de minderjarige AUA201903636 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
om op dinsdag 21 januari 2020 om 08:45 uur

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

DIAZ BATISTA, Besaida Janiberkis,
wonende in de Dominikaanse Republiek

om op dinsdag 21 januari 2020 om 08:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
ARENDSZ-PERALTA, Martina Margarita
ingediend verzoek m.b.t. verklaring voor
recht omtrent buitenlandse uitspraak over de
minderjarige AUA201902271 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

SAINT-FLEUR, Jean Guilbert, wonende
in Haïti

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
MERO, Marie Athalande ingediend verzoek
m.b.t. voogdijvoorziening over de minderjarige AUA201903653 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

DIRKS, Ronald Orlando en DIRKS, Marisa Altagracia, beiden wonenden in Nederland

voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRKS, Mariela Natalia ingediend ondercuratelestelling verzoek AUA201903309 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

LOUIS, Marie-Elèse, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba

om op dinsdag 10 december 2019 om 15:00
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend verzoek m.b.t. ondertoezichtstelling over de
minderjarige AUA201903785 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

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

GRULLON CASTILLO, Joisy Joseline
en HAYNES, Howard Leslie, beiden
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba

om op dinsdag 4 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
LESIRE, Robert Antonio en LACLE, Maricela Esmeralda ingediend adoptieverzoek
AUA201903745 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
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LIQUIDATIE
DAMILLE A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29
oktober 2019 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.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
CORTAL LIMITED A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 24
oktober 2019 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.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
CENTRO MUSICAL DO RE MI N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 24 oktober 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum.
Vanwege het feit dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Carlina Emperatriz
Schmidt-Solano Espinoza
Paradera 196-A
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
CARIBBEAN HELICENTRE V.B.A.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 27 september 2019 is besloten tot ontbinden en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 1 oktober 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,
Johann W. Oster
Hooibergkavel A3
LIQUIDATIE
FLOREANA FIESTA PARTY
SUPPLIES V.B.A.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 25 oktober 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Eline Leijdekkers
Bloemond 28E
Paradera
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LIQUIDATIE
MACQUARIE AIRFINANCE
ARUBA A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
28 oktober 2019 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
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,
EuroTrust International N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
ZAHRA CONTRACTOR & REAL
ESTATE N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 18 oktober 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd gen kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Cedric Marcel Maduro
Bubali 3-A

LIQUIDATIE
M.A.S MANAGEMENT & ADVISORY
SERVICES N.V.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording van bovengenoemde vennootschap i.l. is nedergelegd
ten kantore van het handelsregister gehouden
bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid
in Aruba en ten kantore van de vennootschap.
De vereffenaar,
Deanna Chemaly
Schotlandstraat 79
Oranjestad
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 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het originele
voor GEZIEN heeft getekend, is ALEXANDRA CASTANEDA BARRENECHE, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders
OPGEROEPEN
om op woensdag, 5 februari 2020 des voormiddags om 08.30 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba in
het Gerechtsgebouw aan de John G. Emanstraat nr. 51 te Oranjestad in Aruba te verschijnen, teneinde op het door EDSTON
LEOBERTO STANLEY ROSINA, wonende
in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
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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, 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 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het originele
voor GEZIEN heeft getekend, is KRISTOPHER EFFENDI FIGAROA, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders
OPGEROEPEN
om op woensdag, 5 februari 2020 des voormiddags om 08.30 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba in
het Gerechtsgebouw aan de John G. Emanstraat nr. 51 te Oranjestad in Aruba te verschijnen, teneinde op het door EDSTON
LEOBERTO STANLEY ROSINA, wonende
in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, 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 25 oktober 2019, ten
verzoeke van: MA. CRISANTA NATIVIDAD JIAO, conform de verklaring uit het
Bevolkingsregister van Aruba of MA.
CRISANTA NATIVIDAD JIAO JIAO, conform huwelijksakte van Aruba, wonende in
Aruba, waarvan een afschrift is gelaten aan

de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is aan
NATHANIEL RAMIREZ GALINATO,
laatst bekend adres Boegoeroei nr. 36 F in
Aruba, thans zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
de grosse van een rechterlijke beschikking
van maandag, 15 april 2019 waarbij de echtscheiding tussen partijen op 23 september
2008 in Aruba met elkander gehuwd is uitgesproken.
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 de ondergetekende deurwaarder van 18 oktober 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is aan: sub 1 Crystal
Chantal van der Linde e/v Moore, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders, ten verzoeke van de officier van Justitie, mr. Terrence Akkerman namens het
Openbaar Ministerie van Aruba, gevestigd in
Aruba;
AANGEZEGD:
dat op woensdag, 20 november 2019 des
voormiddags om 09:00 uur; de hierna omschreven onroerend goed, plaatselijk bekend
als: Ponton nr. 90-I, in het openbaar zal worden verkocht, door de aangewezen notaris
welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen;
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, Bernard R. Roos, deurwaarder 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 23
oktober 2019, waarvan afschrift is gelaten aan
de directeur van de DWJZ in Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: LARRY WILLIAM PEÑA URDANETA; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats op Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 7 oktober
2019, ten verzoeke van: Jacqueline Prudencia
Maria Angela; wonende in Aruba, waarbij: de
echtscheiding tussen partijen op 19 mei 2016
in Aruba 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 de ondergetekende deurwaarder van 28 oktober 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
Rudolf Helder; wonende in Aruba, aan: sub 1
GABOR KOVACS SCHUMAN; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders;
BETEKEND:
een grosse van een rechterlijke vonnis van
d.d. 9 oktober 2019 van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, met bevel om binnen
TWEE (2) dagen aan de inhoud te voldoen,
welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen.
De deurwaarder,
B.R. Roos

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende deurwaarder van 28 oktober 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
Rudolf Helder; wonende in Aruba, aan: sub 2
Efraim Ferdinand Herman Tauber; zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba
of elders;
BETEKEND:
een grosse van een rechterlijke vonnis van
d.d. 9 oktober 2019 van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, met bevel om binnen
TWEE (2) dagen aan de inhoud te voldoen,
welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 25 oktober 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: sub 3. Moises
MARTIS; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 5 februari 2020 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
Romulo Martis; 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 25 oktober 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: sub 4. ISRAEL
MARTIS; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats op Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 5 februari 2020 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
Romulo Martis; 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 25 oktober 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: sub 5. RASIEL
MARTIS; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 5 februari 2020 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
Romulo Martis; 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 de ondergetekende deurwaarder van 23 oktober 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 de rechtspersoon naar recht van Canada
ASTRAZENECA CANADA INC., gevestigd
in Canada, aan SAMEH FOUAD SADEK,
zonder bekende woon- en of verblijfplaats
BETEKEND:
een grosse van 2 oktober 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, 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 24 oktober
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is ANYI KAROL ROMERO VALERO, 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 # 51 in Aruba te
verschijnen, teneinde op het door HAIME
ALEJANDRO LAMPE, wonende in Aruba
ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
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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 4 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is CURTIS EUGENE RHYNE, zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op donderdag, 21 november 2019 voormiddags om 9:30 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 de
naamloze vennootschap BRICKEL BAY
REAL ESTATE N.V., gevestigd en kantoorhoudende in Aruba ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
OPENBARE AANBESTEDING
Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door de Tourism
Product Enhancement Fund te financieren
project: “Fase 2 Boardwalk Malmok”.
Volgens bestek DOW nr. 15 - 2019.

Het bestek is vanaf 1 november 2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl.
500,=.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 30 oktober 2019 te DOW bij het secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 5 november
2019 om 10.00 uur v.m. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 8 november 2019.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 22
november 2019 om 11.00 uur v.m. op het
kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van
de Kamer van Koophandel van Aruba
(niet ouder dan 6 maanden).
2. Bereidheidverklaring tot het instellen van
een bankgarantie of borg.
3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

Korte omschrijving van het werk:
Het doortrekken van het in uitvoering zijnde
looppad te Malmok in zuidelijke richting tot
nabij de Fisherman Huts. Het voetpad deels
in beton, deels met klinkers, plaatselijk een
hardhouten deck, bermpalen, boulders, voetpadverlichting, signage etc.
Uitvoeringstermijn:
100 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, excl. bestellingstijd.
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AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba

DOEL
artikel 2
1.

Oprichting
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschap, bij akte ten overstaan van haar verleden, is opgericht:
2.
D’ARYA CORPORATION, gevestigd in
Aruba, bij akte van 30 oktober 2019; verklaring van geen bezwaar van 24 oktober 2019,
nr. 13928/N.V.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
STATUTEN VAN DE VERENIGING
FUNCTIONAL FITNESS
FEDERATION ARUBA
NAAM
artikel 1
1.

2.

3.

De vereniging draagt de naam FUNCTIONAL FITNESS FEDERATION
ARUBA, en is gevestigd in Aruba.
Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.
De naam FUNCTIONAL FITNESS
FEDERATION ARUBA wordt kortheidshalve aangeduid als: de bond of
F.F.F.A.
De bond is aangesloten bij de INTERNATIONAL FUNCTIONAL FITNESS
FEDERATION (hierna te noemen: IF3).
De bond erkent-, accepteert- en past in
welke vorm dan ook de huidige Constitution, Rules and Regulations van de
IF3, alsmede alle toekomstige wijzigingen daarop, toe.
Dit is met name van toepassing op de
anti-dopingregels, de geschillenbeslechting en de relaties met trainers, coaches
en vertegenwoordigers van atleten.

De bond stelt zich ten doel:
de beoefening en het bevorderen van
krachttraining als sport in al haar aspecten, waaronder in ieder geval te verstaan: gewichtheffen, powerlifting,
‘strongman’, bodybuilding, endurancetraining, gymnastiek en cross-fit.
Zij tracht dit te bereiken door:
a. het organiseren van trainingen en
het beschikbaar stellen van accommodatie aan de aangesloten
clubs/leden;
b. het uitschrijven en regelen van
wedstrijden in Aruba;
c. het instellen van Nationale Kampioenschappen;
d. het laten deelnemen (en doen begeleiden) van daartoe gekwalificeerde atleten aan buitenlandse
wedstrijden en internationale kampioenschappen;
e. het organiseren van cursussen, lezingen, seminars en congressen ten
behoeve van atleten, sporters, trainers en coaches; en
f.
elk ander wettig middel in het belang van de ontwikkeling van alle
facetten van deze sport.
BONDSJAAR
artikel 3

Het bondsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
GELDMIDDELEN
artikel 4
De geldmiddelen van de bond bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. Inkomsten uit de organisatie van wedstrijden;
c. Inkomsten uit sponsoring;
d. licenties, subsidies en giften; en
e. eventuele andere inkomsten.
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LEDEN
artikel 5
1.

2.

3.

4.

De leden van de bond worden onderscheiden in:
a. gewone leden-clubs;
b. gewone leden-individuele natuurlijke personen; en
c. ereleden.
Gewone leden-clubs zijn de bij de bond
toegelaten rechtspersonen, die zich richten op het beoefenen van Functional
Fitness dan wel een van de facetten van
deze sport. De clubs die ten tijde van de
oprichting van de F.F.F.A. nog geen
rechtspersoon zijn, kunnen worden toegelaten als lid onder de ontbindende
voorwaarde dat zij hun club binnen twee
jaar hebben geformaliseerd als rechtspersoon.
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld
worden, daar waar in deze statuten gesproken wordt van leden, de gewone leden bedoeld.
Ereleden zijn natuurlijke personen die
bij wijze van onderscheiding op voordracht van het bondsbestuur door de algemene ledenvergadering worden benoemd.

3.

4.

LIDMAATSCHAP
artikel 6
1.

2.

De gewone leden treden na schriftelijke
aanmelding bij de secretaris van de
bond toe door toelating door het bondsbestuur, behoudens eventuele beslissing
van de algemene ledenvergadering van
de bond genomen naar aanleiding van
een beroep door één of meer leden tegen
de toelating.
De secretaris van de bond stelt de gewone leden binnen veertien dagen na de
toelating van een nieuw lid daarvan in
kennis.
Van een weigering tot toelating, zomede
van een toelating staat voor het betrok-

5.

6.

ken kandidaat-lid of voor de gewone leden van de bond beroep open bij de algemene ledenvergadering.
Beroep bij de algemene ledenvergadering wordt ingesteld binnen veertien dagen na de genomen beslissing van het
bondsbestuur door schriftelijke mededeling aan de secretaris. Het beroep wordt
behandeld in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering welke gehouden zal
worden binnen een maand na dagtekening van het ingesteld beroep.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur tegen het
einde van het kalenderjaar;
geschiedt de opzegging tegen een
vroegere datum, dan blijft het lid
zijn verplichtingen tegenover de
bond over het resterende deel van
het kalenderjaar behouden;
b. ontzetting uit het lidmaatschap, op
voorstel van het bestuur van de
bond, door de algemene ledenvergadering op grond van nietnakoming van de verplichtingen
aan het lidmaatschap verbonden of
van verrichtingen en gedragingen,
welke in strijd zijn met het doel en
met de belangen van de bond;
c. overlijden van het lid; of
d. verlies van rechtspersoonlijkheid
van een lid-club.
Elke ontzetting wordt schriftelijk en met
redenen omkleed aan het betrokken lid
zomede aan de andere leden medegedeeld.
Op de gronden vermeld in lid 4 sub b
van dit artikel kan het bondsbestuur een
lid schorsen van welke schorsing onmiddellijk schriftelijk mededeling wordt
gedaan aan het betrokken lid en aan de
andere leden van de bond in afwachting
van de uitspraak van de algemene ledenvergadering omtrent de ontzetting
van het betrokken lidmaatschap.
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7.

8.

Binnen veertien dagen nadat het besluit
tot schorsing is genomen, wordt een algemene ledenvergadering bijeengeroepen, waarin het besluit van het bondsbestuur wordt beoordeeld in tegenwoordigheid van het geschorste gewone lid
en waarin een beslissing wordt genomen
omtrent de ontzetting van het lidmaatschap van het geschorste lid.
Indien de algemene ledenvergadering
niet tot ontzetting van het lidmaatschap
van het geschorste gewone lid besluit,
neemt de schorsing een einde, tenzij de
algemene ledenvergadering mocht besluiten de schorsing voor een bepaalde
tijd te handhaven.
BESTUUR
artikel 7

1.

2.

3.

4.

5.

Het bestuur van de bond, in deze statuten ook genoemd: bondsbestuur, bestaat
uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen oneven aantal van ten
minste vijf en ten hoogste negen bestuurders.
Bestuurders worden gekozen door de
algemene ledenvergadering voor de periode van vier (4) jaar.
Als bestuurder kunnen worden gekozen:
a. leden van een aangesloten club die
ten minste twintig jaar oud zijn; en
b. andere personen, wier benoeming
uit hoofde van hun ervaring in de
atletiek of uit hoofde van hun
maatschappelijke positie gewenst
wordt geacht.
Bestuurders van een lid-club mogen
geen bestuurder zijn van de F.F.F.A.
De kandidaatstelling van een bestuurder
als bedoeld in lid 3 sub a. of b. gaat uit
van het bestuur van de bond of van een
club.
De bestuurders vormen tezamen het
bondsbestuur, hetwelk is samengesteld
uit ten minste een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een pen-

ningmeester en ten hoogste vijf commissarissen.
6. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de algemene
ledenvergadering in functie gekozen. Zij
vormen samen het dagelijks bestuur.
7. Uit de overige bestuurders zal door het
bondsbestuur in onderling overleg de
vice-voorzitter en eventueel een tweede
secretaris en/of een tweede penningmeester worden aangewezen.
8. Indien wenselijk benoemt het bondsbestuur commissies waarvan telkens ten
minste één bestuurder deel uitmaakt.
9. Het bondsbestuur stelt een rooster van
aftreden op. Bestuurders treden op basis
van dit rooster af, maar zij zijn terstond
herkiesbaar. Gedurende deze vergadering blijven zij echter volledig in functie.
10. Bij tussentijds aftreden van een bestuurder dient de algemene ledenvergadering
op zo kort mogelijke termijn een nieuwe
bestuurder te kiezen. De nieuwe bestuurder treedt op het rooster van aftreden in de plaats van degene die hij heeft
opgevolgd.
BESLUITVORMING EN
VERTEGENWOORDIGING
artikel 8
1.

2.

3.

Het bondsbestuur beheert de geldmiddelen en de bezittingen van de bond en
geeft uitvoering aan de statuten, de reglementen en de besluiten van de algemene ledenvergadering.
Het bondsbestuur vergadert ten minste
tien maal per jaar, voor zover mogelijk
eenmaal per maand. Het bondsbestuur
houdt van elke vergadering notulen die
door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
Het bondsbestuur bepaalt de wijze
waarop contributie en andere inkomsten
zullen worden geïnd en beheerd.
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4.

5.

6.

Besluiten worden door het bondsbestuur
genomen met volstrekte meerderheid
van stemmen. Staken de stemmen over
zaken dan beslist de voorzitter.
De besluiten van het bondsbestuur binden de bond, tenzij daarvoor de goedkeuring van de algemene ledenvergadering in deze statuten of in het huishoudelijk reglement is vereist.
De leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen, tezamen handelend, de
bond in- en buiten rechte.
Het dagelijks bestuur zorgt voor een behoorlijke afwikkeling van de lopende
zaken en neemt in spoedeisende gevallen een beslissing.
Van een dergelijke beslissing dient op
de eerstvolgende vergadering van het
bondsbestuur mededeling te worden gedaan.
2.
CONTRIBUTIE
artikel 9

1.

2.

De algemene ledenvergadering stelt
jaarlijks op voordracht van het bondsbestuur de contributie van de leden-clubs
en de leden-individuele natuurlijke personen van de bond voor het volgende
jaar vast.
Het bedrag van de contributie is voor
alle leden-clubs gelijk. Ereleden zijn
vrijgesteld van de verplichting tot het
betalen van contributie.
Bij het niet (tijdig) voldoen van de contributie zal het bondsbestuur gepaste
maatregelen kunnen nemen tegen een
lid dat in gebreke is.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
artikel 10

1.

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben ten hoogste drie meerderjarige vertegenwoordigers van alle ledenclubs, de leden-individuele natuurlijke
personen (of hun wettelijk vertegen-

3.

4.

woordiger), de ereleden alsmede alle
bestuurders. De gezamenlijke vertegenwoordigers van de leden-clubs alsmede
de leden-individuele natuurlijke personen hebben het recht een stem uit te
brengen en in de vergadering het woord
te voeren.
Ereleden hebben ook het recht het
woord te voeren, doch hebben een adviserende stem in de algemene ledenvergadering; zij adviseren zowel de algemene ledenvergadering als het bondsbestuur.
De volledige namen, de geboortedatum
en het adres van elke vertegenwoordiger
alsmede de naam van de club die hij/zij
vertegenwoordigt zullen bij de aanvang
van de algemene ledenvergadering bij
de secretaris bekend moeten worden
gemaakt.
Het bondsbestuur roept de leden bijeen
voor een algemene ledenvergadering zo
vaak zij dat nodig oordeelt, doch ten
minste tweemaal per jaar.
Als ten minste twee, dan wel het wettelijk voorgeschreven aantal, leden onder
opgave van redenen dat schriftelijk aan
de secretaris verzoeken moet het bondsbestuur een algemene ledenvergadering
bijeenroepen. Het bondsbestuur dient
die vergadering dan binnen een maand
na dat verzoek bijeen te roepen.
Als het bondsbestuur in gebreke blijft
die vergadering bijeen te roepen, zijn de
verzoekers -met inachtneming van het
bepaalde in lid 4. van dit artikel- zelf tot
oproeping bevoegd. Zij hebben het recht
zonodig voor die vergadering uit hun
midden een voorzitter en een secretaris
aan te wijzen.
Oproeping geschiedt per brief, faxbericht of elektronische mail op het adres
respectievelijk het nummer dat laatstelijk door het lid-club bij de bond is opgegeven, met inachtneming van een
termijn van veertien dagen, de dag van
de oproeping en die van de vergadering
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niet meegerekend; deze oproeping
wordt vergezeld van een opgave van de
te behandelen onderwerpen in die vergadering
5. Omtrent onderwerpen welke niet op de
agenda zijn vermeld, kunnen steeds wettige besluiten worden genomen, mits alle leden-clubs met ten minste een vertegenwoordiger ter vergadering, alle leden-individuele natuurlijke personen en
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
6. Een vertegenwoordiger van een lid-club
kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door andere vertegenwoordiger, mits dit geschiedt bij schriftelijke volmacht.
7. Algemene ledenvergaderingen worden
voorgezeten door de voorzitter van het
bondsbestuur.
8. Iedere vertegenwoordiger van een lidclub en elk erelid heeft het recht ter vergadering het woord te voeren omtrent de
te behandelen onderwerpen, mits met
inachtneming van de orderegels zoals
door de voorzitter zijn vastgesteld.
9. Indien moet worden overgegaan tot een
benoeming is diegene benoemd die de
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Heeft niemand een zodanige meerderheid op zich verenigd, dan vindt een
herstemming plaats tussen de personen
die de meeste stemmen op zich hebben
verenigd.
Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.
10. Een besluit dat schriftelijk is genomen
met algemene stemmen (namens alle leden en door alle bestuurders), ook al
zijn zij niet in een vergadering bijeen,
heeft dezelfde kracht als een besluit van
de algemene ledenvergadering.
11. Van het verhandelde ter algemene ledenvergadering worden notulen gehouden door de secretaris van het bondsbe-

stuur, welke wordt ondertekend door de
voorzitter en de secretaris.
STEMRECHT
artikel 11
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Namens elk lid-club wordt een stem uitgebracht.
Bondsbestuurders hebben geen stemrecht en mogen niet tevens optreden als
vertegenwoordiger van een lid-club.
Behoudens de gevallen waarin de statuten anders bepalen, worden besluiten
door de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen door en
namens de leden.
Blanco stemmen worden geacht niet te
zijn uitgebracht.
Bij staking van stemmen beslist het lot.
Wanneer de stemmen staken, beslist de
voorzitter.
De stemming geschiedt schriftelijk waar
het personen- en mondeling waar het
zaken betreft. Wanneer zulks nadrukkelijk door ten minste een vertegenwoordiger of bestuurder wordt verzocht,
kunnen evenwel stemmingen over zaken
eveneens schriftelijk geschieden.
JAARVERGADERINGEN EN
KASCOMMISSIE
artikel 12

1.

2.

Een van de algemene ledenvergaderingen (de Voorjaar-vergadering) wordt
gehouden uiterlijk op dertig juni van elk
jaar. De Najaar-vergadering wordt gehouden in de maanden november of december van elk jaar.
In de Voorjaar-vergadering wordt in ieder geval:
door het bondsbestuur verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken van de bond en het gevoerde
bestuur gedurende het afgelopen
bondsjaar;
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-

3.

door de kascommissie verslag uitgebracht;
de verlies- en winstrekening van
het afgelopen bondsjaar vastgesteld, tezamen met een toelichting;
de contributie vastgesteld; en
eventueel bestuurders gekozen.
In de Najaar-vergadering wordt in ieder
geval:
een nieuwe kascommissie, bestaande uit twee vertegenwoordigers van verschillende leden-clubs
of leden-individuele natuurlijke
personen die meerderjarig zijn en
geen deel mogen uitmaken van het
bondsbestuur, benoemd; en
eventueel bestuurders gekozen.
Indien een aangewezen persoon ten behoeve van de kascommissie die aanwijzing niet binnen veertien dagen zal hebben aangenomen, dient de algemene ledenvergadering een vervangende vertegenwoordiger aan te wijzen.

REGLEMENTEN
artikel 14
Reglementen worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld, gewijzigd en/of
opgeheven en mag geen bepalingen bevatten
welke in strijd zijn met de wet, de statuten of
de regels van de IF3.
GESCHILLEN
artikel 15
1.

JAARREKENING.
artikel 13
1.

2.

Jaarlijks, uiterlijk één maand vóór de
Voorjaar-vergadering, stelt het bondsbestuur de jaarrekening op, bestaande uit
het jaarverslag en de staat van baten en
lasten met toelichting als bedoeld in lid
2 van artikel 12. alsmede een begroting
voor het lopende bondsjaar, van welke
stukken een exemplaar aan alle leden
wordt gezonden tezamen met de oproep
voor de Voorjaar-vergadering.
Vaststelling van de staat van baten en
lasten door de algemene ledenvergadering strekt het bondsbestuur tot décharge voor het in het afgelopen bondsjaar
gevoerde bondsbestuur voor zover dat
uit die stukken blijkt.

2.

Indien tussen het bondsbestuur, een of
meer leden van de bond, een atleet aangesloten bij een lid-club of zijn ondersteunende begeleiders of vertegenwoordigers (hierna, zowel tezamen als ieder
van hen afzonderlijk, ook aangeduid als
belanghebbende(n)) een geschil mocht
ontstaan omtrent de uitvoering van deze
statuten en/of regelingen van de IF3 dan
wel een tussen een belanghebbende en
het bondsbestuur namens de bond gesloten overeenkomst, dan zal op verzoek
van de meest gerede partij het geschil
onderworpen worden aan een arbitragecommissie, waarvan een lid door de belanghebbende en een lid door het
bondsbestuur zal worden aangewezen.
Een derde lid van dat arbitragecommissie zal door de partijen gezamenlijk
worden benoemd en/of indien daaromtrent geen overeenstemming wordt verkregen, door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
het rechtsgebied waarin Aruba is gelegen worden aangewezen.
De behandeling van het geschil zal binnen een maand na de benoeming van het
derde lid van het arbitragecommissie
mondeling plaats vinden, tenzij arbiters
aan een schriftelijke behandeling de
voorkeur geven. De uitspraak wordt altijd schriftelijk gegeven, doch pas nadat
beide partijen zijn gehoord, althans redelijkerwijze in de gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord, en beide
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3.

4.

partijen in staat zijn gesteld om bewijsmateriaal te tonen en zich zonodig van
de diensten van een vertaler te bedienen.
De uitspraak van het arbitragecommissie zal voor alle betrokkenen bindend
zijn.
Geschillen tussen hetzij de bond en de
IF3 hetzij de bond en een ander lid van
de IF3 zullen worden voorgelegd aan
het bevoegde orgaan van de IF3 met inachtneming van de daartoe vastgestelde
regels en de door dat orgaan te bepalen
procedure(s).

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
artikel 16
1.

2.

3.

Besluiten tot wijziging van de statuten
of tot ontbinding van de bond kunnen
slechts worden genomen door de algemene ledenvergadering in een speciaal
tot dat doel bijeengeroepen vergadering,
met inachtneming van een oproeptermijn van dertig dagen, waarin ten minste twee derde van het totaal leden vertegenwoordigd is en alle bestuurders
aanwezig zijn, zulks met een meerderheid van ten minste twee derde van de
uitgebrachte stemmen.
Is dit quorum niet aanwezig, dan wordt
een nieuwe vergadering bijeengeroepen,
te houden binnen dertig dagen doch niet
eerder dan veertien dagen na de eerste
vergadering; in die vergadering kunnen
dan besluiten betreffende statutenwijziging of ontbinding van de bond worden
genomen bij meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde
leden en aanwezige bestuurders.
De oproep tot een dergelijke vergadering moet inhouden dat in die vergadering wijziging van de statuten of ontbinding van de bond aan de orde zal komen. Indien het betreft een voorgenomen statutenwijziging dient de tekst van

de statutenwijziging bij een oproep voor
de vergadering te worden gevoegd.
LIQUIDATIE
artikel 17
1.

2.

3.

Tenzij het ontbindingsbesluit anders bepaalt, is het bondsbestuur belast met de
liquidatie van het vermogen van de
bond.
De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij artikel
7A:1680 van het Burgerlijk Wetboek
van Aruba.
Het na liquidatie eventueel resterend batig saldo zal verdeeld worden onder de
nog bestaande leden, rekening houdend
met het aantal leden van ieder van de
leden-clubs.
SLOTBEPALING
artikel 18

In gevallen waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering.
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LANDSBESLUIT
VAN 20 SEPTEMBER 2019 No. 3
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA

Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening ambtenarenrechtspraak er een gerecht in ambtenarenzaken bestaat;
dat de rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken bij landsbesluit wordt benoemd voor een
periode van zes jaren;
dat de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij brief van 5 juni 2019, kenmerk Pr.059/2019,
mevrouw mr. J.M. Ghrib heeft voorgedragen voor de vervulling van de functie van rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken met ingang van 28 mei 2019;
dat abusievelijk niet is voorzien in de benoeming van mevrouw mr. J.M. Ghrib als rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om mevrouw mr. J.M. Ghrib met terugwerkende kracht tot 28 mei 2019 te benoemen als rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken;
Gelet op:
Artikelen 8 en 9 van de Landsverordening ambtenarenrechtspraak (AB 2001 no. GT 14);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 28 mei 2019 mevrouw mr. J.M. Ghrib te benoemen als rechterplaatsvervanger in ambtenarenzaken voor een periode van zes (6) jaren;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 20 september 2019
J.A. Boekhoudt

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van 15 OKTOBER 2019
De Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport en
de Minister van Sociale Zaken en Arbeid

Overwegende:
dat mevrouw mr. M. Schoemaker bij ministeriële beschikking van 2 juli 2018 (796/2018) als
plaatsvervangend voorzitter werd benoemd van het College van Beroep ziekteverzekering,
het College van Beroep ongevallenverzekering, het College van Beroep cessantiaverordening, het College van Beroep algemene ouderdomsverzekering en het College van Beroep
algemene weduwen- en wezenverzekering voor een periode van 6 jaren;
dat aan mevrouw mr. M. Schoemaker bij Koninklijk Besluit van 11 april 2019, met ingang
van 1 september 2019, op haar verzoek, eervol ontslag is verleend als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius
en Saba;
dat gelet op de brief van de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, bij brief van 16 augustus
2019, kenmerk Pr.079/2019, mevrouw mr. M. Schoemaker met ingang van 1 september 2019
haar werkzaamheden als plaatsvervangend voorzitter van de Colleges van Beroep zal beëindigen;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om aan mevrouw mr. M. Schoemaker, haar
ontslag te verlenen als plaatsvervangend voorzitter van de Colleges van Beroep;
Gelet op:
Artikel 1, tweede lid, van het Landsbesluit regeling College van Beroep ziekteverzekering
(AB 1993 no. GT 10);
Artikel 1, tweede lid, van het Landsbesluit regeling College van Beroep ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 24);
Artikel 1, tweede lid, van het Landsbesluit regeling College van Beroep Cessantiaverordening (AB 1997 no. GT 12);
Artikel 1, tweede lid, van het Landsbesluit regeling College van Beroep algemene ouderdomsverzekering (AB 1995 no. GT 11);
Artikel 1, tweede lid, van het Landsbesluit regeling College van Beroep weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 25);
HEBBEN BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 september 2019, aan mevrouw mr. M. Schoemaker als plaatsvervangend
voorzitter van de Colleges van Beroep, haar ontslag te verlenen onder dankzegging voor de
door haar aan het Land bewezen diensten;
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II.

vast te leggen dat deze ministeriële beschikking in de Landscourant van Aruba zal worden
bekendgemaakt.

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,
D.P. Oduber

De Minister van Sociale Zaken,
en Arbeid,
G.F. Croes
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN 18 OKTOBER 2019
De Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie in overeenstemming met de Minister van Sociale
Zaken en Arbeid en
de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport

Overwegende:
dat artikel 243a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba met ingang van 1 juni
2019 in werking is getreden;
dat ingevolge dat artikel een instelling kan worden aangewezen die als advies- en meldpunt
voor kindermishandeling fungeert;
dat de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie bij brief van 16 mei 2019 nr.
BMJUS/19-406 aan de ministerraad heeft voorgesteld om het Bureau Sostenemi aan te wijzen als de instelling die als advies- en meldpunt voor kindermishandeling zal fungeren;
dat de ministerraad bij haar beslissing van 17 mei 2019 (BE-35/19) heeft ingestemd met de
aanwijzing van het Bureau Sostenemi als instelling die als advies- en meldpunt kindermishandeling zal fungeren;
Gelet op:
Artikel 234a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 2001 no. 89);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 juni 2019 het Bureau Sostenemi als de instelling aan te wijzen die, conform
artikel 243a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 2001 no. 89), als adviesen meldpunt voor kindermishandeling zal fungeren;

II.

vast te leggen dat deze ministeriële beschikking in de Landscourant van Aruba zal worden
bekendgemaakt.

De Minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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De Minister van Sociale Zaken
en Arbeid,
G.F. Croes

De Minister van Toerisme,
Volksgezondheid en Sport,
D.P. Oduber
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