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OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- VAN DER LINDEN, Rudolf Efigenio,
VAN DER LINDEN, Albertico Francisco,
VAN DER LINDEN, Eddy Alfonso, en
VAN DER LINDEN, Juan Roland, allen
wonende in Nederland
om op dinsdag, 6 december 2022 om 08:45
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door VAN
DER LINDEN, Antonio Roberto ingediend
onder
curatele
stellingverzoek
AUA202202594 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- VILCHEZ MERCADO, BERNABEL,
zonder bekende woon- of verblijfplaats
om op dinsdag, 6 december 2022 om 09:45
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
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Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
CUEVAS DE VILCHEZ, Marilin ingediend
ontkenning
vaderschapverzoek
AUA202202627 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- POTERSON, Richard Rolandino, wonende
in de Verenigde Staten van Amerika en
- POTERSON, Stephany Irene Josephine,
wonende in Nederland,
om op dinsdag, 6 december 2022 om 09:15
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
POTERSON, Julian Alexander ingediend benoeming vereffenaarverzoek AUA202202662
EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- MACHUCA MORALES, Kelly Johana,
wonende in COLOMBIA
om op dinsdag, 6 december 2022 om 09:00
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DUBUC CHAVEZ, Neucrates Jesser ingediend verzoek voor recht omtrent buitenlandse akte over de minderjarige AUA202202606
EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever

De Griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- NAHUM, Shirli, wonende in ISRAEL
om op dinsdag, 13 december 2022 om 10:00
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door BAR
EL, Lora ingediend voogdijzakenverzoek
AUA202203089 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever

OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- GUTIERREZ, Eduardo, zonder bekende
woon- en of verblijfplaats in Aruba

OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- LESANDRINA, Vivianna Emilianna,
wonende in Aruba

om op dinsdag, 18 oktober 2022 om 10:15
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door HET
OPENBAAR MINISTERIE ingediend Voorlopige
toevertrouwingverzoek
AUA202203041 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever

om op dinsdag, 10 januari 2023 om 08:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
FARRO, Julio Gabriel Gilberto ingediend levensonderhoud/alimentatieverzoek
AUA202202087 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever

OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- GONZALEZ GILLY, Richard Alexander,
wonende in Venezuela

OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- NUNES, Janiro Etienne, wonende in Nederland

om op dinsdag, 13 december 2022 om 08:45
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
ARISTIGUETA PINEDA, Elizabeth Cristina
ingediend Verklaring voor recht omtrent buitenlandse
akte/uitspraakverzoek
AUA202202986 EJ.

om op dinsdag, 13 december 2022 om 10:15
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
RAVEN, Dwaynalex Dominico ingediend
voogdijzakenverzoek AUA202203153 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 20

LANDSCOURANT VAN ARUBA
23 september 2022
Pagina 3
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- COLINA, Derwin Jael, wonende in Nederland
om op dinsdag, 13 december 2022 om 09:00
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
JIMENEZ GUZMAN, Katerine ingediend
verzoek
ondercuratelestelling,
e.d.
AUA202103950 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- ROJER, Tasha Belinda, wonende in Colombia
om op dinsdag, 10 januari 2023 om 10:00 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
ZARRAGA, Ydimar Elizabeth ingediend
adoptieverzoek AUA202203165 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever
MEDEDELING EX ARTIKEL 4 VAN DE
MINISTERIËLE BESCHIKKING VAN 8
SEPTEMBER 2022 VAN DE MINISTER
VAN ALGEMENE ZAKEN,
INNOVATIE,
OVERHEIDSORGANISATIE,
INFRASTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE
ORDENING (MAZ 1743)
Bij ministeriële beschikking van 8 september
2022 van de minister van Algemene Zaken,
Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening werden vastgesteld de nieuwe “Aanwijzingen voor de regelgeving”.
De integrale versie van dit besluit is te vinden
op de website www.gobierno.aw

BEKENDMAKING
DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN
NIJVERHEID ARUBA maakt bekend dat
conform het bepaalde bij art. 19 van de Kiesverordening Kamer van Koophandel en Nijverheid het tijdvak voor de
KANDIDAATSTELLING
met betrekking tot de verkiezing van de leden
van de Kamer is vastgesteld van 1 t/m 14 november 2022.
De wegens periodieke aftreding ontstane vacatures zijn respectievelijk als volgt:
KLEINBEDRIJF
twee (2) leden – termijn 1 januari 2023 t/m 31
december 2025
GROOTBEDRIJF
één (1) lid – termijn 1 januari 2023 t/m 31
december 2025
Gedurende voornoemd tijdvak van veertien
(14) dagen kunnen ter Secretarie der Kamer
op werkdagen van 09.00 uur ’s ochtends tot
12.00 uur ’s middags, kandidaten worden opgegeven door indiening van een opgave, ondertekend door tenminste vijftien (15) kiezers
die bevoegd zijn deel te nemen aan de verkiezing waarvoor de kandidaatstelling is geschied en vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat deze bereid is
de kandidatuur te aanvaarden. Elke opgave
mag slechts de naam van één (1) kandidaat
bevatten.
De formulieren voor opgave van kandidaten
en voor de schriftelijke verklaringen zijn vanaf heden kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar op het kantoor van de Kamer, J.E.
Irausquin Blvd. 10. Inlevering van de opgave
van kandidaten geschiedt persoonlijk door
één (1) der ondertekenaars.
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MEDEDELING ONTSLAGNEMING
ISLA POP FAST FOOD
TRADING & MORE N.V.
Hierbij wordt medegedeeld dat per 29 augustus 2022 de heer Amable Jose ACOSTA
ROJAS zijn ontslag heeft ingediend als directeur van bovengenoemde vennootschap.
De voormalige directeur,
Amable Jose Acosta Rojas
LIQUIDATIE
RADIO HOLLAND ARUBA N.V.
(in liquidatie)
gevestigd in Aruba
De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de
vennootschap zijn, en heeft daarvan een balans opgemaakt.
De vennootschap zal op korte termijn al haar
schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo zal worden gedistribueerd overeenkomstig de bepalingen in de statuten van
de vennootschap.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
ONTBINDINGSBESLUIT
FUNDACION MI POR
(IN LIQUIDATIE)
Tijdens de op 15 januari 2022 gehouden bestuursvergadering van Fundacion Mi Por is
besloten om Fundacion Mi Por per diezelfde
datum te ontbinden.
SLOTVERANTWOORDING
FUNDACION MI POR
(IN LIQUIDATIE)
Slotverantwoording met betrekking tot liquidatie van de Stichting, opgericht naar het
recht van Aruba: Fundacion Mi Por (in liquidatie), statutair gevestigd in Aruba, hierna
genoemd: “de Stichting”.
Vanwege het feit, dat de Stichting geen actieve c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen
worden gedaan (Artikel 31, zevende lid, van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100).

De vereffening is hiermede voltooid en de
Stichting is opgehouden te bestaan.
De Kamer van Koophandel wordt verzocht de
inschrijving van Fundacion Mi Por per 15 januari 2022 door te halen.
De vereffenaar,
Mevrouw Femke Hooijmaaijers
Aruba
LIQUIDATIE
JADUCO N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 16
augustus 2022 is besloten de rechtspersoon
per 1 september 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
mr M.G. van Brussel
Sero Blanco 263
LIQUIDATIE
GEISHA INTERNATIONAL N.V.
(geliquideerd)
Op 5 september 2022 is gebleken dat geen
verzet tegen de liquidatie van de vennootschap is aangetekend. De liquidatie van de
vennootschap is voltooid en de naam ‘Geisha
International N.V.’’ wordt in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
K.L. Ponson
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LIQUIDATIE
GEISHA INTERNATIONAL II N.V.
(geliquideerd)
Op 5 september 2022 is gebleken dat geen
verzet tegen de liquidatie van de vennootschap is aangetekend. De liquidatie van de
vennootschap is voltooid en de naam ‘Geisha
International II N.V.’’ wordt in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
K.L. Ponson
LIQUIDATIE
G.E. GLOBAL EXCHANGE ARUBA N.V.
(geliquideerd)
Op 13 september 2022 is gebleken dat geen
verzet tegen de liquidatie van de vennootschap is aangetekend. De liquidatie van de
vennootschap is voltooid en de naam “G.E.
Global Exchange Aruba N.V.” wordt in het
handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
I.J. Alanis Marcos
LIQUIDATIE
BIRCH HOLDING N.V.
(geliquideerd)
Op 5 september 2022 is gebleken dat geen
verzet tegen de liquidatie van de vennootschap is aangetekend. De liquidatie van de
vennootschap is voltooid en de naam ‘’Birch
Holding N.V.’’ wordt in het handelsregister
doorgehaald.
De vereffenaar,
K.L. Ponson
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 zes (6)
dwangschriften betekend aan - Loftha Martinus -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen
en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die ge-

noemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vier (4)
dwangschriften betekend aan - Marjorie Legito Rowe -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, af-
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schrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Darwin SaritaGiel -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Mervi Peguero
de la Cruz -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen

die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Maria Hincapie Hincapie -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
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belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 zes (6)
dwangschriften betekend aan - Federico
Hoyos-Diaz -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Johannes Nicolaas -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats bin-

nen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Dytaysha Laurence -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woon-
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en/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vijftien
(15) dwangschriften betekend aan - Aldo
Ureta Lozada -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Iginia Gondrie

-, voorheen wonende te Aruba thans zonder
bekende woon- en verblijfplaats binnen en
buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 twee (2)
dwangschriften betekend aan - Vincenzo Modugno -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
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op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Peregrino
Guillen -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest

AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Leon Williams
-, voorheen wonende te Aruba thans zonder
bekende woon- en verblijfplaats binnen en
buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 veertien
(14) dwangschriften betekend aan - Alexander Arias Ramirez -, voorheen wonende te
Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last
van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige
bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het
bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente
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te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke
van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende
en/of onroerende zaken of door middel van
beslag op zijn vorderingen op derden zulks
tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van de
belastingschuldige voornoemd onbekend zijn,
heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de
Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 acht (8)
dwangschriften betekend aan - John Underhill
-, voorheen wonende te Aruba thans zonder
bekende woon- en verblijfplaats binnen en
buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetge-

ving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 zeventien (17) dwangschriften betekend aan - Harlen Villar Polo -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 twaalf
(12) dwangschriften betekend aan - Esperanza Lopez Arroyo -, voorheen wonende te
Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last
van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domi-
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cilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige
bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het
bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente
te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke
van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende
en/of onroerende zaken of door middel van
beslag op zijn vorderingen op derden zulks
tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van de
belastingschuldige voornoemd onbekend zijn,
heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de
Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 08 september 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - David Atia
Adorkor -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bij-

behorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vijf (5)
dwangschriften betekend aan - German
Munoz Suarez -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 zestien (16)
dwangschriften betekend aan - Pascal Bosman -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
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genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vierentwintig (24) dwangschriften betekend aan - George Tromp -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belasting-

schuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Eugenio Quevedo -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 achttien (18)
dwangschriften betekend aan - Walter Rodriguez Bonifaz -, voorheen wonende te Aruba
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thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Edmee Antonio -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen
en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderba-

re bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 achttien (18)
dwangschriften betekend aan - Leanardus Albers -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
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AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 acht (8)
dwangschriften betekend aan - Ricardo Salinas Villareal -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 zes (6)
dwangschriften betekend aan - Luz Giel Corporan -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,

met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Sarah Viaña
Blanco Frye -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Direc-
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tie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 twee (2)
dwangschriften betekend aan - Angelica Cervantes Angulo -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 twee (2)
dwangschriften betekend aan - Gerardus Verschoor -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan

zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Richard Zeolla
-, voorheen wonende te Aruba thans zonder
bekende woon- en verblijfplaats binnen en
buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bij-
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behorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vier (4)
dwangschriften betekend aan - Carmen Every
-, voorheen wonende te Aruba thans zonder
bekende woon- en verblijfplaats binnen en
buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Erven van:
Shang Hung -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de

daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 15 september 2022 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Milton Panneflek - , voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
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voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
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 8 september 2022, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap ARUBA BANK N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri
nr. 12 in Aruba,
AAN: ABELARDO F. FERREIRA DIAS
ALAYON en/of MARIA I. VALERY
RINCON, laatst bekend adres Sisalstraat nr. 7
Oranjestad Aruba, thans zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De gerechtsdeurwaarder,
Magali 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 8 september 2022, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap ARUBA BANK N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri
nr. 12 in Aruba,

AAN: ELAINE C. WILLIAMS, laatst bekend
adres Katunastraat 21-E Oranjestad Aruba,
thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De gerechtsdeurwaarder,
Magali 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 12 september 2022, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze vennootschap ARUBA BANK
N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri nr. 12 in Aruba,
AAN: SILVIO A. LINDEBORG, laatst bekend adres Modanza 1-E Oranjestad Aruba,
thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een copie brief opdat hij van een en ander niet
onkundig zoude zijn en opdat hij van een en
ander tijdig en legaal kennis drage;
De gerechtsdeurwaarder,
Magali 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 13 september 2022, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze vennootschap ARUBA BANK
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N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri nr. 12 in Aruba,
AAN: MERVELINE W. DE CUBA, laatst
bekend adres San Barbola 39 Oranjestad
Aruba, thans zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een copie brief opdat hij van een en ander niet
onkundig zoude zijn en opdat hij van een en
ander tijdig en legaal kennis drage;
De gerechtsdeurwaarder,
Magali 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 13 september 2022, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze vennootschap ARUBA BANK
N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri nr. 12 in Aruba,
AAN: DAMARIS R.A. RIDDERSTAP, laatst
bekend adres San Miquel 28-E Oranjestad
Aruba, thans zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De gerechtsdeurwaarder,
Magali M.C. Croes

de naamloze vennootschap ARUBA BANK
N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri nr. 12 in Aruba,
AAN: ALFRED S. WEBB, laatst bekend
adres Pos Chikito 261-K Oranjestad Aruba,
thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De gerechtsdeurwaarder,
Magali 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 13 september 2022, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze vennootschap ARUBA BANK
N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri nr. 12 in Aruba,
AAN: LUIS A.M. RAS, laatst bekend adres
San Barbola 39 Oranjestad Aruba, thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De gerechtsdeurwaarder,
Magali 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 13 september 2022, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
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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, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 16 september
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is Bladimir Antonio HODGE SEGURA, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba,
OPGEROEPEN:
Om op woensdag, 11 januari 2023 des voormiddags om 08:30 uur, dat zij voor of op de
rechtsdag schriftelijk op het verzoekschrift
kan antwoorden via e-mail: woensdaghandelsrolaua@caribjustitia.org, teneinde op het
door Roxanne Stephanie GEERMAN, ingediend verzoek te worden gehoord onder vermelding
van
het
zaaknummer
(AUA202202772 AR) en de zittingsdatum.
De gerechtsdeurwaarder,
Josefin P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 14 september
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Diana Carolina WALTEROS
GONZALEZ wonende in Aruba te Sero

Biento 9-V doch met onbekende woon- of
verblijfplaats in Aruba of elders
BETEKEND:
Een grosse van een rechterlijke beschikking
van 16 mei 2022, ten verzoeke van Ricardo
Daniel CHIRINO GALICIA, wonende in
Aruba, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 8 juli 2021 in Aruba, met elkander
gehuwd is uitgesproken.
De gerechtsdeurwaarder,
Josefin P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 15 september
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Yuraima del Carmen HURTADO
TREMONT, met onbekende woon- of verblijfplaats in Aruba of elders
BETEKEND:
Een grosse van een rechterlijke beschikking
van 20 juni 2022, ten verzoeke van Gabriel
Ambrocio FLANDERS, wonende in Aruba,
waarbij de echtscheiding tussen partijen op 7
april 2018 te Venezuela, met elkander gehuwd is uitgesproken.
De gerechtsdeurwaarder,
Josefin P. Locadia
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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, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 15 september
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Gregoria Franchesca REYNOSO
SOSA, wonende te Pos Chikito 421-K in
Aruba doch met onbekende woon- of verblijfplaats in Aruba of elders
BETEKEND:
Een grosse van een rechterlijke beschikking
van 20 juni 2022, ten verzoeke van Kelly Lee
GRAHAM, wonende in Aruba, waarbij de
echtscheiding tussen partijen op 29 september
2020 in Aruba, met elkander gehuwd is uitgesproken.
De gerechtsdeurwaarder,
Josefin P. Locadia

Aruba ten verzoeke van de naamloze vennootschap WESTLAND PROPERTIES II
N.V. gevestigd in Aruba en in deze domicilie
kiezende ten kantoor van Rep De Cuba Attorneys at Law, en om BINNEN TWEE
DAGEN aan de inhoud van dit vonnis te voldoen en te betalen, welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen
De gerechtsdeurwaarder,
Josefin P. Locadia

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, d.d. 16 september 2022,
waarvan een afschrift is gelaten aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is aan
Yasmira A. OBREGON SUAREZ, met onbekende woon- of verblijfplaats in Aruba
BETEKEND:
Een grosse van een vonnis van 20 april 2022
2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg van

Het bestek is vanaf 15 september 2022 verkrijgbaar bij het secretariaat van de Directie
van D.O.W. (op de 2e verdieping) tegen betaling van Afl. 950,00.
De betaling moet worden voldaan bij de kassier (ATM) van de Dienst voor Openbare
Werken DOW (Infra gebouw, begane grond)
of banktransactie Arubank acc. # 2058870190
ten name van DOW.

OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Algemene Zaken, Innovatie,
Overheidsorganisatie,
Infrastructuur
en
Ruimtelijke Ordering is voornemens in het
openbaar aan te besteden.
Het project:
“Levering van 65 voertuigen door middel van
leaseovereenkomst ten behoeve van Dienst
Openbare Werken”.
Volgens bestek D.O.W. -nr. 7, dj. 2022
Korte omschrijving van het werk: Levering
van 65 voertuigen d.mv. leaseovereenkomst
ten behoeve van Dienst Openbare Werken.

Inlichtingen worden verstrekt op 21 september 2022 om 10.00 v.m. in de grote vergaderzaal (1ste verdieping) van de DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 23 september 2022 en is vanaf die dag
verkrijgbaar bij het secretariaat.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 21
oktober 2022 om 11.00 v.m. op het kantoor
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van de Directeur van de Dienst voor Openbare Werken.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving een
bewijs van inschrijving in het register van de
Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden) overleggen.
Inschrijving dient te geschieden op het aan
het bestek toegevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsbiljet.
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BEKENDMAKING EN BESLUIT TOT INWERKINGTREDING VAN DE MINISTER
VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, VAN 19 SEPTEMBER 2022, NR.
IENW/BSK-2022/204809, 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, de artikelen 60
en 61 van de Regeling veiligheid zeeschepen, de artikelen 37 en 38 van de Regeling veiligheid
Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen, artikel 19 van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen, artikel 19a van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke
stoffen, en artikel 17a van de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen juncto artikel 42,
vierde lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen;
MAAKT BEKEND:
Op 28 april 2022 heeft de Maritieme veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie de volgende resoluties aangenomen:
– MSC.500(105), houdende wijzigingen van de Internationale Code voor het vervoer van vaste
lading in bulk (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code; IMSBC-Code);
– MSC.501(105), houdende wijzigingen van de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods Code; IMDG-Code);
– MSC.502(105), houdende wijzigingen van de Code voor de veiligheid van schepen voor bijzondere doeleinden, 1983 (Special Purpose Ships Code; SPS-Code 1983);
– MSC.503(105), houdende wijzigingen van de Code voor de veiligheid van schepen voor bijzondere doeleinden, 2008 (Special Purpose Ships Code; SPS-Code 2008);
– MSC.504(105), houdende wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van verplaatsbare offshore booreenheden, 1979 (Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units, 1979; MODU-Code 1979);
– MSC.505(105), houdende wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van verplaatsbare offshore booreenheden, 1989 (Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units, 1989; MODU-Code 1989);
– MSC.506(105), houdende wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van verplaatsbare offshore booreenheden, 2009 (Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units, 2009; MODU-Code 2009).
De bij resolutie MSC.500(105) vastgestelde wijzigingen van de IMSBC-Code treden internationaal in werking met ingang van 1 december 2023. Echter, de Maritieme Veiligheidscommissie
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 IMSBC-Code gedeeltelijk of in zijn geheel vanaf 1 januari 2023 in werking te laten treden.
De bij resolutie MSC.501(105) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code treden internationaal
in werking met ingang van 1 januari 2024. De Maritieme Veiligheidscommissie geeft de Verdragsluitende Partijen bij het SOLAS-verdrag de mogelijkheid de gewijzigde IMDG-Code gedeeltelijk
of in zijn geheel vanaf 1 januari 2023 in werking te laten treden.
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De bij resoluties MSC.500(105) vastgestelde wijzigingen van de IMSBC-Code, de bij resolutie
MSC.501(105) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code, de bij resoluties MSC.502(105) en
MSC.503(105) vastgestelde wijzigingen van de SPS-Codes, en de bij resoluties MSC.504(105),
MSC.505(105) en MSC.506(105) vastgestelde wijzigingen van de MODU-Codes, 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 2023 gaan de bij resolutie MSC.500(105) vastgestelde wijzigingen van
de IMSBC-Code gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004, de Regeling veiligheid
zeeschepen, Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen, de Regeling
vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen en de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke
stoffen, met dien verstande dat tot en met 30 november 2023 tevens de voorschriften van de
IMSBC-Code zoals die luidden op 31 december 2022 mogen worden toegepast.
ARTIKEL II
Met ingang van 1 januari 2023 gaan de bij resolutie MSC.502(105) vastgestelde wijzigingen van
de IMDG-Code gelden voor de toepassing van de Regeling veiligheid zeeschepen, de Regeling
vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen en de Regeling voorkoming verontreiniging door
schepen, met dien verstande dat tot en met 31 december 2023 tevens de voorschriften van de
IMDG-Code zoals die luidden op 31 december 2022 mogen worden toegepast.
ARTIKEL III
Met ingang van 1 januari 2024 gaan de bij resolutie MSC.502(105) vastgestelde wijzigingen van
de SPS-Code 1983 en de bij resolutie MSC.503(105) vastgestelde wijzigingen van de SPS-Code
2008 gelden voor de toepassing van de Regeling veiligheid zeeschepen en de Regeling veiligheid
Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen.
ARTIKEL IV
Met ingang van 1 januari 2024 gaan de bij resolutie MSC.504(105) vastgestelde wijzigingen van
de MODU-Code 1979, de bij resolutie MSC.505(105) vastgestelde wijzigingen van de MODUCode 1989 en de bij resolutie MSC.506(105) vastgestelde wijzigingen van de MODU-Code 2009,
gelden voor de toepassing van 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,
M.G.J. Harbers
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LANDSBESLUIT
VAN 12 SEPTEMBER 2022 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie,
Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
In overeenstemming met de minister van Toerisme en Volksgezondheid en
de minister van Justitie en Sociale Zaken
Overwegende:
-

-

-

-

-

dat begin 2020 door de Wereld Gezondheidsorganisatie een pandemie werd geconstateerd
van de besmettelijke ziekte COVID-19 dat veroorzaakt werd door het virus SARS-CoV-2;
dat op 13 maart 2020 deze infectieziekte voor het eerst in Aruba werd vastgesteld;
dat als gevolg van deze situatie en van de algemene dreiging van COVID-19 er sprake was
van een gebeurtenis die tot een zodanig ernstige verstoring van de algemene veiligheid
leidde, dat het leven en de gezondheid van vele burgers in ernstige mate werd bedreigd, dan
wel dat er in ieder geval sprake was van het bestaan van ernstige vrees daarvoor;
dat dientengevolge bij landsbesluit van 13 maart 2020 nr. 1 (SMR-W-41/2020) besloten
werd dat (i) sprake was van de aanwezigheid van een ramp in de zin van artikel 1 van de
Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51), waardoor het noodzakelijk werd om de in artikelen 11 tot en met 18 van die landsverordening genoemde buitengewone bevoegdheden uit
te kunnen oefenen, en (ii) dat de toepassing van de in artikel 4, derde lid, van de Calamiteitenverordening vermelde punten zou geschieden overeenkomstig het Crisisbeheersingsplan
Aruba, zoals vastgesteld bij beslissing van de ministerraad van 31 juli 2018 (BE-51/18), zoals nadien bijgewerkt;
dat daarna vanaf 13 maart 2020 steeds ministeriële regelingen op basis van artikel 16, eerste
lid, van de Calamiteitenverordening zijn vastgesteld met ingrijpende voorschriften ter voorkoming van gevaar voor personen en goederen en die in het bijzonder gericht zijn op de beheersing en voorkoming van de verdere verspreiding van COVID-19 in Aruba;
dat inmiddels de situatie in Aruba zodanig is verbeterd, waardoor er niet langer sprake is
van een ramp in de zin van artikel 1 van de Calamiteitenverordening en het dus niet meer
noodzakelijk is om de in artikelen 11 tot en met 18 van die landsverordening genoemde buitengewone bevoegdheden uit te oefenen;
dat het daarom wenselijk is om het landsbesluit van 13 maart 2020 nr. 1 (SMR-W-41/2020)
in te trekken;

Gelet op:
artikel 10, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51);
HEEFT BESLOTEN:
Te bepalen:
I.

dat met ingang van heden het landsbesluit van 13 maart 2020 nr. 1 (SMR-W-41/2020)
wordt ingetrokken;
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II.

dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad,12 september 2022
J.A. Boekhoudt

De minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie,
Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening,
E.C. Wever-Croes
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 31 MEI 2022
(Voor winstverdeling 2021)

(ARTIKEL 32 VAN DE CENTRALE BANKVERORDENING)
_______________________________________________________________________________
ACTIVA
AFL.
PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN
AFL.
_______________________________________________________________________________
Goud1)
Vorderingen in buitenlandse
geldsoorten
Gebouwen en inventaris
Voorraad herdenkingsmunten
Drukkosten bankbiljetten
Diverse rekeningen

386.908
2.665.548
19.324
545
2.202
14.246

Bankbiljetten in omloop
293.128
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
357.788
- Banken
2.102.587
- Overige
3.805
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
2.301
Gelden in consignatie
2.195
Diverse rekeningen
4.116
Herwaardering goud en deviezen
188.590
Algemene reserve en onverdeelde winst 124.263
Kapitaal
10.000

__________
3.088.773
=========

Beleningsrente: 1%

__________
3.088.773
=========

J.R. SEMELEER
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 12 SEPTEMBER 2022
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, COMMUNICATIE EN
DUURZAME ONTWIKKELING
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is dat de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde
aardolieproducten zoals vastgelegd in de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) te
wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
Artikel 2 van de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) komt voor wat betreft het gedeelte dat betrekking heeft op de verkoopprijzen van benzine, gasolie en kerosine als volgt te luiden:
Het is verboden in Aruba de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groothandels- of kleinhandelsprijs per liter dan hieronder aangegeven:
Groothandelsprijs:
Benzine Unleaded-premium
Gasolie U.L.S.
Kerosine

:
:
:

237,4
240,8
223,9

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

:
:
:

268,0
269,9
247,5

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 14 september 2022 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en
met 14 september 2022.
G.B. Wever
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 12 SEPTEMBER 2022
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, COMMUNICATIE,
DUURZAME ONTWIKKELING
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde producten behorende tot de eerste levensbehoeften, zoals vastgesteld in de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) te wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
De bijlage van de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel/Merk

Inhoud

a. Bloem;
AMAPOLA
-all purpose flour
b. Maismeel;
AMAPOLA
-geel crudo
c. Koffie;
COLCAFE
-instant coffee

-decaffeinated
-powdered soluble coffee
-sello rojo tostado y molido
-café matiz marfil r&g
-café matiz ébano r&g
-café matiz escarlata r&g
-café matiz ambar r&g
-tost expresso 100% Colombia
GEVALIA
-colombian ground coffee
MAXWELL HOUSE
-lite ½ caffeine médium
-yuban traditional med roast

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl.)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl.)

Gelezen:
24/1 lbs.
6/5 lbs.

42.52
43.49

2.15
8.79

Gelezen:
24/1 lbs.
6/5 lbs.

48.55
50.79

2.45
10.27

41.06
39.42
61.12
69.80
93.34
126.23
73.90
97.91
71.33
71.33
71.33
71.33
61.91

2.07
3.98
6.18
7.05
9.43
12.76
7.48
11.87
10.81
10.81
10.81
10.81
6.26

86.13

17.41

50.10
58.69

10.13
11.86

Gelezen:
24/25 gr.
12/50 gr.
12/85 gr.
12/85 gr.
12/170 gr.
12/250 gr,
12/250 gr.
10/454 gr.
8/340 gr.
8/340 gr.
8/340 gr.
8/340 gr.
12/283 gr.
Gelezen:
6/12 oz.
Gelezen:
6/11 oz.
6/12 oz.
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d. Rijst;
CHEFWAY
-bale poly 4% pblge

PAR EXCELLENCE
-white lg pb

-parboiled lg
RICELAND
-bale poly enr elg
-bale poly 4% lge

d. Babyvoeding;
SIMILAC
-sensitive powder
-neosure powder

Gelezen:
30/1 lbs.
12/2 lbs.
12/3 lbs.
3/20 lbs
Gelezen:
20/3 lbs.
6/10 lbs.
3/20 lbs.
6/5 lbs.
Gelezen:
30/1 lbs.
30/2 lbs.
12/3 lbs.
8/5 lbs.
6/10 lbs.
3/20 lbs.
Gelezen:
6/12 oz.
6/13.1 oz.

59.14
36.41
54.32
80.14

2.37
3.65
5.44
32.11

85.84
79.25
77.07
42.97

5.16
15.88
30.88
8.61

48.11
90.65
55.75
56.34
84.44
82.49

1.93
3.63
5.58
8.47
16.92
33.06

110.16
100.14

22.27
20.24

Deze Ministeriële Regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 3 september 2022 ligt, dan werkt deze regeling terug
tot en met 3 september 2022.
Dhr. mr. Geoffrey B. Wever
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