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EDITIE NO. 17

Abonnementsprijs ingaande 3 juni
2004, inclusief portokosten, per jaar
bij vooruitbetaling Afl. 85,-Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

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

OPROEPING

OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- FLANEGIN, Zigmar Benigno, zonder
bekende woon- of verblijfplaats

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- JACOBS, Carmen Soraida, zonder bekende woon- of verblijfplaats in de Dominikaanse Republiek

om op dinsdag 22 september 2020 om 09:00
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen voor de mondelinge behandeling in verband met een door
REINOSO SANTOS, Petronila ingediend
verzoek omtrent verklaring voor recht buitenlandse
akte
t.b.v.
de
minderjarige
AUA202001293 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- Baroud, Salwa, wonende in Aruba
om op dinsdag 22 september 2020 om 11:30
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
AUA202001755 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

om op dinsdag 22 september 2020 om 10:30
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen voor de mondelinge behandeling in verband met een door de
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend OTS
minderjarigenverzoek AUA202001803 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
LIQUIDATIE
SARITA’S GEMS INTERNATIONAL N.V.
(in liquidatie)
In de op 1 juli 2020 gehouden buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders
van bovengenoemde vennootschap, gevestigd
in Aruba onder Kamer van Koophandel registratienummer 28533.0 is besloten tot haar
ontbinding met ingang van 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
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Koophandel en Nijverheid Aruba zomede
kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
Geeta Sarita, Jagiasi-Ramdas
Palm Beach 348
Aruba
LIQUIDATIE
ADVOCATENKANTOOR
MR. O.R. VAN TRIKT N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 3 augustus 2020 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 1 januari 2020.
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,
mr. Orlando Ricardo van Trikt
Balsamostraat 1
Ponton
LIQUIDATIE
ARUZINE ARUBA VBA
(in liquidatie)
Middels een aandeelhoudersbesluit van 30
juni 2020 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per
30 juni 2020, waarbij Postma Tax & Legal
N.V., gevestigd te Wilhelminastraat 74 lokaal
5 tot vereffenaar is benoemd.
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten
kantore van het handelsregister als ten kantore van de vereffenaar.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Postma Tax & Legal N.V.
Wilhelminastraat 74 lokaal 5
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
ADVOCATENPRAKTIJK E.R. DE VRIES
(ARUBA) N.V.
(in liquidatie)
Bij aandeelhoudersbesluit d.d. 28 juli 2020 is
besloten de naamloze vennootschap Advocatenpraktijk E.R. de Vries (Aruba) N.V. te
ontbinden en om de heer mr. E.R. de Vries,
wonende in Curaçao, als vereffenaar te benoemen.
Voor de vereffening en bewaring van documenten wordt mede domicilie gekozen te
HBN Law & Tax, gevestigd aan de Beatrixstraat nr. 38 in Aruba.
HBN Law & Tax
M. Bemer
Beatrixstraat nr. 38
Oranjestad, Aruba
Tel: 588-6060
Fax: 588-6668
LIQUIDATIE
GEM AVIATION A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar van de bovengenoemde vennootschap, deelt hierbij mede dat de vereffening heeft plaatsgevonden conform het plan
van uitkering en dat de rekening en verantwoording ten kantore van het handelsregister
zo mede ten kantore van de vennootschap ter
inzage is nedergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
ADMINISTRACION CASALICIO A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar van de bovengenoemde vennootschap, deelt hierbij mede dat de vereffening heeft plaatsgevonden conform het plan
van uitkering en dat de rekening en verantwoording ten kantore van het handelsregister
zo mede ten kantore van de vennootschap ter
inzage is nedergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad, Aruba
MEDEDELING
ONTSLAGNEMING
MELODY INVESTMENTS A.V.V.
Hierbij delen wij u mede dat per 10 augustus
2020, IMC International Management &
Trust Company N.V. haar ontslag heeft ingediend als directeur en wettelijke vertegenwoordiger van bovengenoemde vennootschap.
De voormalig directeur en
wettelijk vertegenwoordiger,
IMC International Management & Trust
Company N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
SARMENT INTERNATIONAL A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 16
juni 2020 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 vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
CYBERTRUST HOLDING
INTERNATIONAL A.V.V.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten
kantore van het handelsregister als ten kantore van de vereffenaar.
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
PACY ASSET MANAGEMENT A.V.V.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten
kantore van het handelsregister als ten kantore van de vereffenaar.
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
E-ROYS A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
15 juli 2020 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,
Private Foundation Roys
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 5
Curaçao
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LIQUIDATIE
CIT AEROSPACE INTERNATIONAL
(ARUBA) A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op 7
augustus 2020 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,
CIT Aerospace International
Number One Ballsbridge, Building 1
Shelbourne Road, Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
LIQUIDATIE
AM ADJUSTMENT MANAGEMENT N.V.
(in liquidatie)
In de op 10 augustus 2020 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van AM
Adjustment Management N.V. is besloten om
met ingang van 10 augustus 2020 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.
Het plan van uitkering, houdende de grondslagen van de verdeling, is nedergelegd ten
kantore van het handelsregister en ten kantore
van de vennootschap.
De vereffenaar,
Jan Cornelis. van Beelen
Boulevard 85
2225 HA Katwijk ZH, Nederland

LIQUIDATIE
PERECOM A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en de
naam is doorgehaald in het handelsregister.
De vereffenaar,
Hans-Peter U. Reimer
719 West Bay Road 407
Grand Cayman KY1-1206
LIQUIDATIE
TEXTILE INVESTMENT
CORPORATION A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en de
naam is doorgehaald in het handelsregister.
De vereffenaar,
Winland Trading Corp.
Avenida Samuel Lewis y
Calle Gerardo Ortega
Edificio Central, Quinto Piso
Panamá, Republica de Panamá
LIQUIDATIE
BLACK FLY CHEMICALS A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en de
naam is doorgehaald in het handelsregister.
De vereffenaar,
Orangefield (Aruba) N.V.
Watapanastraat 7, Ponton,
Oranjestad, Aruba
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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 exploten van mij, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, van 31 juli 2020, waarvan afschriften zijn gelaten aan de Directeur van het
DWJZ in Aruba, die de originelen voor
GEZIEN heeft getekend, zijn MARION
CROES en ROMAN MAXIMO CROES,
beiden zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders
OPGEROEPEN:
voor de schriftelijke behandeling op woensdag, vier (4) november 2020 des voormiddag
om 08.30 uur teneinde op het door
GIRIGORIO
TROMP,
DIONISIO
EMILIANO
CROES,
GREGORY
ELSWART CROES, JUDESSA ELSELYN
CROES, ROSANGELA EZRELLA CROES,
MARCOLINO
ALBINO
CROES,
RICARDO
SINDULFO
CROES,
ADELINDA VENTURA CROES, ENRY
DIRKS, JENNIFER FERMINA VEERIS,
FLORENTINA DIJKHOFF, MARGARITA
DE JESUS MORENO FONTALVO, LUZ
MARY
GARCIA
PINZON,
OLGA
MARTINA ANGELA, CHERITZA CROES
en MANUEL SOTO FERNANDEZ, allen
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 exploten van mij, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, van 31 juli 2020, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van het
DWJZ in Aruba, die de originelen voor
GEZIEN heeft getekend, zijn LUCIANO
BOCCIA, GUISEPPI BOCCIA MARTIN,
MARIANA STEFANIA BOCCIA MARTIN
en JACQUELINE MARTIN NAVARRO,
allen wonende in Venezuela doch zonder bekend adres in Aruba,
OPGEROEPEN:
voor de schriftelijke behandeling op woensdag, 7 oktober 2020 des voormiddag om
08.30 uur teneinde op het door de naamloze
vennootschap PRISTINE ESTATES N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2, twee (2)
dwangschriften betekend aan - Sandra Rafael
-, voorheen wonende in 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 no. 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
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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,
R.L. Cortes
AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2, een (1) dwangschrift betekend aan - Leydy Gonzalez
Rodriquez -, voorheen wonende in 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 no.
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,
R.L. Cortes

AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2, een (1) dwangschrift betekend aan - Viviana Ramirez Suarez -, voorheen wonende in 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 no. 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,
R.L. Cortes
AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2, een (1) dwangschrift betekend aan - Rosmery Castro Rojas -, voorheen wonende in 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 no. 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
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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,
R.L. Cortes
AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2, een (1) dwangschrift betekend aan - Sandra Renteria Morales -, voorheen wonende in 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 no. 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,
R.L. Cortes
AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2, een (1) dwangschrift betekend aan - Leydy Giraldo Sanchez -, voorheen wonende in 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 no. 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,
R.L. Cortes
AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2, een (1) dwangschrift betekend aan - Tatiana Callejas Rios -,
voorheen wonende in 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 kan-
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toor te Aruba, Camacuri no. 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,
R.L. Cortes
AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2, een (1) dwangschrift betekend aan - Ligia Tangarife Zuluaga -, voorheen wonende in 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 no. 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,
R.L. Cortes
AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2, een (1) dwangschrift betekend aan - Yenny Rincon Velasquez -, voorheen wonende in 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 no. 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,
R.L. Cortes
AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2, een (1) dwangschrift betekend aan - Yulieth Arismendi
Ospina -, voorheen wonende in 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 no. 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,
R.L. Cortes
AANKONDIGING
Op 31 juli heb ik, Roberto L. Cortes, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba
aan de Camacuri no. 2, een (1) dwangschrift
betekend aan - Eddy Suarez Garcia -, voorheen wonende in 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 no. 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,
R.L. Cortes
AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2, een (1) dwangschrift betekend aan - Ruth Vergel Garcia -,
voorheen wonende in 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 no. 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,
R.L. Cortes
AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2, een (1) dwangschrift betekend aan - Andrea Pineda Rueda -,
voorheen wonende in Aruba thans zonder be-
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kende 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 no. 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,
R.L. Cortes
AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2 , een (1)
dwangschrift betekend aan - Carmen Rodriquez Rodriquez -, voorheen wonende in 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
no. 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 inbeslag-

neming 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,
R.L. Cortes
AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2, een (1) dwangschrift betekend aan - Diana Renteria Lopez -, voorheen wonende in 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 no. 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,
R.L. Cortes
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AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2 een (1) dwangschrift betekend aan - Aura Ligia Garcia Marin -, voorheen wonende in 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 no. 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,
R.L. Cortes
AANKONDIGING
Op 31 juli 2020 heb ik, Roberto L. Cortes,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2 twee (2)
dwangschriften betekend aan - Luis Hassell -,
voorheen wonende in 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 no. 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,
R.L. Cortes
AANKONDIGING
Op 29 juli 2020 heb ik, Dwayne D.A. Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 negen (9)
dwangschriften betekend aan - Karina
Almonte -, voorheen wonende in 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 no. 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,
D.D.A. Luidens
AANKONDIGING
Op 29 juli 2020 heb ik, Dwayne D.A. Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 zes (6)
dwangschriften betekend aan - Khodor Richardson -, voorheen wonende in 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 no. 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,
D.D.A. Luidens
AANKONDIGING
Op 29 juli 2020 heb ik, Dwayne D.A. Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Dariana
Kwarts -, voorheen wonende in 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 no. 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,
D.D.A. Luidens
AANKONDIGING
Op 29 juli 2020 heb ik, Dwayne D.A. Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 zeven (7)
dwangschriften betekend aan - Simon Hartensveld -, voorheen wonende in 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 no. 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
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met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
D.D.A. Luidens
AANKONDIGING
Op 29 juli 2020 heb ik, Dwayne D.A. Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 twee (2)
dwangschriften betekend aan - Haresh Daryanani -, voorheen wonende in 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 no. 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,
D.D.A. Luidens
AANKONDIGING
Op 29 juli 2020 heb ik, Dwayne D.A. Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 vier (4)
dwangschriften betekend aan - Antonio
Onoranto Verrilli -, voorheen wonende in
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 no. 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,
D.D.A. Luidens
AANKONDIGING
Op 29 juli 2020 heb ik, Angelique S.M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 veertien
(14) dwangschriften betekend aan - Henricus
Hughes -, voorheen wonende in 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 no. 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-
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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,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 29 juli 2020 heb ik, Angelique S.M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 een (1)
dwangschrift betekend aan - Adelaida Arrias
Urdaneta Alvarez Julio -, voorheen wonende
in 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 no. 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 29 juli 2020 heb ik, Angelique S.M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 een (1)
dwangschrift betekend aan - Abimaela Thijsen -, voorheen wonende in Aruba thans zon-

der 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 no. 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 29 juli 2020 heb ik, Angelique S.M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 negen (9)
dwangschriften betekend aan - Mariela Zimmerman Alberts -, voorheen wonende in 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
no. 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 inbeslag-
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neming 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 29 juli 2020 heb ik, Angelique S.M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 vijf (5)
dwangschriften betekend aan - Miguelina
Mier Navarro -, voorheen wonende in 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 no.
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 29 juli 2020 heb ik, Angelique S.M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 negen (9)
dwangschriften betekend aan - Jorge Conceicao -, voorheen wonende in 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 no. 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 29 juli 2020 heb ik, Angelique S.M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Gleison Barros Dos Santos -, voorheen wonende in 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 no.
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
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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 15 juli 2020 heb ik, Sharine M.L. Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 veertien (14)
dwangschriften betekend aan - dhr. Richard
Dania -, voorheen wonende in 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 no. 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-

tie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Sharine M.L. Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - dhr. Pablo
Maravi Sumar -, voorheen wonende in 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 no.
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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Sharine M.L. Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 zes (6)
dwangschriften betekend aan - dhr. Gabriel
Beddo -, voorheen wonende in 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
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zijn kantoor te Aruba, Camacuri no. 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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Sharine M.L. Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 een (1)
dwangschrift betekend aan - mevr. Juddan
Jyllian -, voorheen wonende in 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 no. 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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Sharine M.L. Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 zes (6)
dwangschriften betekend aan - mevr. Estela
Buelvas Guzman -, voorheen wonende in
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 no. 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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Sharine M.L. Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 zeven (7)
dwangschrift betekend aan - mevr. Joyce de
Veer -, voorheen wonende in 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 no. 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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Sharine M.L. Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 dertien (13)
dwangschriften betekend aan - dhr. Johnny
Gomes -, voorheen wonende in 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 no. 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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Sharine M.L. Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 twee (2)
dwangschriften betekend aan - dhr. Victor
Barrera Gaviria -, voorheen wonende in 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
no. 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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Sharine M.L. Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - mevr. Maria
Viveros-Mina -, voorheen wonende in 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 no.
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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Sharine M.L. Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - dhr. Wilfredo
Castillo Baez -, voorheen wonende in 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 no.
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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Sharine M.L. Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - dhr. Luis
Acosta Galicia -, voorheen wonende in 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 no.
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.M.L. Geerman
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AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Sharine M.L. Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 twaalf (12)
dwangschriften betekend aan - dhr. Luis
Higuita Higuita -, voorheen wonende in 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
no. 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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Sharine M.L. Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri no. 2 veertien (14)
dwangschriften betekend aan - dhr. Richard
Dania -, voorheen wonende in 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 no. 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 vol-

doen, 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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Marlin G. CroesMaduro, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 een (1)
dwangschrift betekend aan - Carlos Orozco
Monsalve -, voorheen wonende in 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 no.
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,
M.G. Croes-Maduro
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Marlin G. CroesMaduro, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 vijf (5)
dwangschriften betekend aan - Aristides Melicio -, voorheen wonende in 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 no. 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,
M.G. Croes-Maduro
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Marlin G. CroesMaduro, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 twee
(2) dwangschriften betekend aan - Wilson
Arboleda Murillo -, voorheen wonende in
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-

cilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri no. 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,
M.G. Croes-Maduro
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Marlin G. CroesMaduro, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 drie
(3) dwangschriften betekend aan - Gilton
Tromp -, voorheen wonende in 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 no. 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
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met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Croes-Maduro
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Marlin G. CroesMaduro, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 drie
(3) dwangschriften betekend aan - Enny Janga -, voorheen wonende in 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 no. 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,
M.G. Croes-Maduro
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Marlin G. CroesMaduro, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 twaalf
(12) dwangschriften betekend aan - Pedro
Cruz Rojas -, voorheen wonende in 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 no.
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,
M.G. Croes-Maduro
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Marlin G. CroesMaduro, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 vijf (5)
dwangschriften
betekend aan - Henry
Trimon -, voorheen wonende in 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 no. 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-
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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,
M.G. Croes-Maduro
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Marlin G. CroesMaduro, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 drie
(3) dwangschriften betekend aan - Ivan Bardales Pacheco -, voorheen wonende in 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 no.
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,
M.G. Croes-Maduro
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Marlin G. CroesMaduro, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 een (1)
dwangschrift betekend aan - Leidy Bedoya
Yanguas -, voorheen wonende in 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 no. 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,
M.G. Croes-Maduro
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Marlin G. CroesMaduro, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 twee
(2) dwangschriften betekend aan - Hubert
Montero -, voorheen wonende in 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 no. 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
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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,
M.G. Croes-Maduro
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Marlin G. CroesMaduro, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 vijftien
(15) dwangschriften betekend aan - Mario
Jimenez Orozco -, voorheen wonende in 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
no. 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,
M.G. Croes-Maduro
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Marlin G. CroesMaduro, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 twee

(2) dwangschriften betekend aan - Bernardo
Rodillo -, voorheen wonende in 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 no. 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,
M.G. Croes-Maduro
AANKONDIGING
Op 15 juli 2020 heb ik, Marlin G. CroesMaduro, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2 drie
(3) dwangschriften betekend aan - Sunil
Pahalajani -, voorheen wonende in 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 no.
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
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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,
M.G. Croes-Maduro
AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)
Oprichtingen
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid bij akten ten overstaan van
haar verleden, zijn opgericht:
BCY ENTERTAINMENT VBA, gevestigd in
Aruba bij akte van 10 juli 2020.
AIR AQUA BY GG VBA, gevestigd in Aruba bij akte van 16 juli 2020.
ORMEL ADVOCATUUR VBA, gevestigd in
Aruba bij akte van 17 juli 2020.
SAVANETA CHICKEN & STUFF V.B.A.,
gevestigd in Aruba bij akte van 22 juli 2020.
VANZEE COMPANY VBA, gevestigd in
Aruba bij akte van 24 juli 2020.
De notaris,
mr. C.M.A. Helmeyer

AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)
Oprichting
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akten ten overstaan van
haar verleden, is opgericht:
ECO SERVICE, STEAM CAR WASH AND
GENERAL STEAM CLEANING VBA
opgericht op 4 augustus 2020 bij akte voor
H.M. Rodriguez-Taekema verleden.
Een ontwerp van deze akte is op 13-07-2020
verzonden aan
vgbrechtspersonen@gobierno.aw, waarna op
14-07-2020 een positieve beslissing als bedoeld in de Ministeriële Beschikking van de
minister van Justitie de dato vierentwintig
maart tweeduizendtwintig, onder nummer
BMJUS-D/20-233, werd ontvangen.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
STATUTENWIJZIGINGEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende vennootschap, bij
akte ten overstaan van haar verleden, zijn
gewijzigd:
BALASHI 69 INVESTMENTS N.V.
opgericht op 22-02-2013. De statuten zijn
gewijzigd op 03-08-2020 bij akte voor H.M.
Rodriguez-Taekema verleden.
Een ontwerp van deze akte is op 23-07-2020
verzonden aan
vgbrechtspersonen@gobierno.aw, waarna op
24-07-2020 een positieve beslissing als be-
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doeld in de Ministeriële Beschikking van de
minister van Justitie de dato vierentwintig
maart tweeduizendtwintig, onder nummer
BMJUS-D/20-233, werd ontvangen.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba
Oprichtingen
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschappen, bij akte ten
overstaan van haar verleden, zijn opgericht:
CHBS HAIR, SPA & BEAUTY STUDIO
N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 2 juli
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 20 juni
2013, nummer 12466/N.V.
MATIZ-ARTE ENTERPRISES N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 3 juli 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 2 juli 2013, nummer 12480/N.V.
ST. JUDE HOLDING N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 4 juli 2013, verklaring van
geen bezwaar d.d. 27 juni 2013, nummer
12478/N.V.
JUSTIN’S CAR AND CYCLE RENTAL
N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 4 juli
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 3 juli
2013, nummer 12482/N.V.
YONG ZHEN ENTERPRISES N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 10 juli 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 5 juli 2013,
nummer 12483/N.V.
JIN FENG ENTERPRISES N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 11 juli 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 5 juli 2013, nummer
12484/N.V.

ATELIER A&C BAROCK N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 16 juli 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 26 juni 2013, nummer
12474/N.V.
ANR CAR RENTAL N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 17 juli 2013, verklaring van
geen bezwaar d.d. 19 juni 2013, nummer
12463/N.V.
O.H. OMNI-INVEST CONSOLIDATED
HOLDINGS N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 18 juli 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 17 juli 2013, nummer 12490/N.V.
REALITY 69 HOLDINGS N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 18 juli 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 17 juli 2013, nummer
12491/N.V.
P.T.A. VIP PERSONAL TRANSPORTATION SERVICES (ARUBA) N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 18 juli 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 17 juli 2013,
nummer 12492/N.V.
ARUBA
GROCERY
DISTRIBUTING
(AGD) N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d.
18 juli 2013, verklaring van geen bezwaar d.d.
18 juli 2013, nummer 12493/N.V.
DIEPGROND TECHNIEK N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 22 juli 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 14 mei 2013, nummer
12422/N.V.
C’OOG REAL ESTATE N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 22 juli 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 5 juni 2013, nummer
12447/N.V.
DIEPGROND ENERGY SAVE PRODUCTS
N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 22 juli
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 23
april 2013, nummer 12411/N.V.
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2BFIT REALTY N.V., gevestigd te Aruba, bij
akte d.d. 23 juli 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 21 juni 2013, nummer 12471/N.V.
IVA ENTERPRISES N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 2 augustus 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 17 juli 2013, nummer
12488/N.V.

ONE WAY WIND DEVELOPMENT N.V.,
gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 22 augustus
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 9 augustus 2013, nummer 12513/N.V.
FANG CHU ENTERPRISES N.V., gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 26 augustus 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 19 augustus
2013, nummer 12522/N.V.

B&M SAND, HEAVY EQUIPMENT &
MORE N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d.
12 augustus 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 7 augustus 2013, nummer
12509/N.V.

YI YI ENTERPRISES N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 5 september 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 26 augustus 2013,
nummer 12529/N.V.

RUDRA ENTERPRISES N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 12 augustus 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 9 augustus 2013,
nummer 12514/N.V.

CHIRIGUARE RESORT AND CASINO
N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 9 september 2013, verklaring van geen bezwaar d.d.
22 augustus 2013, nummer 12528/N.V.

ALRA LEATHER LOVERS N.V., gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 20 augustus 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 14 augustus
2013, nummer 12518/N.V.

“L.T.I.” EXCELLENT FASHION N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 12 september
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 6 september 2013, nummer 12534/N.V.

BAI HUI ENTERPRISES N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 20 augustus 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 14 augustus 2013,
nummer 12514/N.V.

ALFRESCO REAL ESTATE N.V., gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 16 september 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 12 september
2013, nummer 12541/N.V.

DREAM CHOICE ENTERPRISES N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 21 augustus
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 20 augustus 2013, nummer 12525/N.V.

FLOW REALTY N.V., gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 16 september 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 11 september 2013,
nummer 12537/N.V.

INFORATE COACHING SERVICES N.V.,
gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 21 augustus
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 20 augustus 2013, nummer 12524/N.V.

INSIGNIA
BUSINESS
AND
MANAGEMENT CONSULTING N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 24 september
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 12
september 2013, nummer 12540/N.V.

AMSA PROPERTIES N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 22 augustus 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 7 augustus 2013,
nummer 12508/N.V.

ALAIN’S CATERING N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 2 oktober 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 19 september 2013,
nummer 12543/N.V.
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AMEGRO ENTERPRISES N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 2 oktober 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 1 oktober 2013, nummer 12551/N.V.

RBA ROAD BUILDERS ARUBA N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 22 oktober
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 6 september 2013, nummer 12535/N.V.

OTREBLA ENTERPRISES N.V., gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 2 oktober 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 6 september 2013,
nummer 12536/N.V.

DANYEIRA ENTERPRISES N.V., gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 22 oktober 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 15 oktober 2013,
nummer 12559/N.V.

ARC PROJECT N.V., gevestigd te Aruba, bij
akte d.d. 9 oktober 2013, verklaring van geen
bezwaar d.d. 3 oktober 2013, nummer
12555/N.V.

BORA BORA ENTERPRISES N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 28 oktober 2013,
verklaring van geen bezwaar d.d. 16 oktober
2013, nummer 12563/N.V.

STENATINE N.V., gevestigd te Aruba, bij
akte d.d. 11 oktober 2013, verklaring van geen
bezwaar d.d. 25 september 2013, nummer
12546/N.V.

WSL WHITE SAND LABORATORIES &
MORE N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d.
1 november 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 23 september 2013, nummer
12544/N.V.

AVISHAL N.V., gevestigd te Aruba, bij akte
d.d. 14 oktober 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 7 juni 2013, nummer 12451/N.V.
KLUS & CO HOLDING & MANAGEMENT
N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 15 oktober 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 2
oktober 2013, nummer 12552/N.V.
D.V.D. RESTAURANT N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 15 oktober 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 2 oktober 2013,
nummer 12553/N.V.
ONE
UNITED
MAIN
STREET
PROPERTIES N.V., gevestigd te Aruba, bij
akte d.d. 16 oktober 2013, verklaring van geen
bezwaar d.d. 9 oktober 2013, nummer
12557/N.V.
THE BIG ORANGE STORE N.V., gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 18 oktober 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 7 oktober 2013,
nummer 12556/N.V.

ANDRE
ROSS
CONSTRUCTION,
IRRIGATION & PLUMBING N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 5 november 2013,
verklaring van geen bezwaar d.d. 16 oktober
2013, nummer 12560/N.V.
LIZNER PROPERTIES N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 6 november 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 14 augustus 2013,
nummer 12519/N.V.
JUSAR WHOLESALER IMPORT &
EXPORT N.V., gevestigd te Aruba, bij akte
d.d. 18 november 2013, verklaring van geen
bezwaar d.d. 10 oktober 2013, nummer
12558/N.V.
L & B ADMINISTRATIEKANTOOR N.V.,
gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 19 november
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 15 november 2013, nummer 12594/N.V.
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THE BODY MAGIC PALACE ESTETIC
PLACE & SALON N.V., gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 21 november 2013, verklaring van
geen bezwaar d.d. 17 juli 2013, nummer
12489/N.V.
NO LIMIT CATERING & EVENT
SERVICES N.V., gevestigd te Aruba, bij akte
d.d. 26 november 2013, verklaring van geen
bezwaar d.d. 8 november 2013, nummer
12584/N.V.
THATHI PENSIOEN N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 27 november 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 16 oktober 2013, nummer 12561/N.V.
TREDECOR TRADING N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 3 december 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 7 november 2013,
nummer 12581/N.V.
TAOBAO ENTERPRISES N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 9 december 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 27 november 2013,
nummer 12606/N.V.
NUÑEZ CARCARE ENTERPRISES N.V.,
gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 10 december
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 13 november 2013, nummer 12591/N.V.
HUERTA & GUIDO ARUBA VACATION
DESTINY N.V., gevestigd te Aruba, bij akte
d.d. 10 december 2013, verklaring van geen
bezwaar d.d. 27 november 2013, nummer
12605/N.V.
EVERBRIGHT ENTERPRISES N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 10 december 2013,
verklaring van geen bezwaar d.d. 3 december
2013, nummer 12612/N.V.
CEN-WU WHOLESALE N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 13 december 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 10 december 2013,
nummer 12623/N.V.

BOLDHAUS MEDIA N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 16 december 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 4 december 2013,
nummer 12615/N.V.
SOUTH SIDE COMPANY N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 17 december 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 4 december 2013,
nummer 12617/N.V.
KRB ARUBA HOLDING N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 18 december 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 17 december 2013,
nummer 12636/N.V.
KRB FOOD RETAIL N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 18 december 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 7 juni 2013, nummer
12452/N.V.
KRB EQUITY PARTNERS N.V., gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 18 december 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 7 juni 2013,
nummer 12453/N.V.
KRB ARUBA REALTY I N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 18 december 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 17 december 2013,
nummer 12635/N.V.
KUNUKUPOS HOLDING N.V., gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 19 december 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 17 december 2013,
nummer 12637/N.V.
ECOARUBA LINE DEVELOPMENT N.V.,
gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 19 december
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 18 december 2013, nummer 12639/N.V.
ECOARUBA LINE CAR DEALER N.V., gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 19 december
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 19 december 2013, nummer 12644/N.V.
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LOGRO CONSTRUCTION N.V., gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 20 december 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 22 november
2013, nummer 12602/N.V.
DE PALM EAGLE N.V., gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 20 december 2013, verklaring van
geen bezwaar d.d. 19 december 2013, nummer
12645/N.V.
De notaris,
mr. M.J.C. Tromp
STATUTENWIJZIGINGEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende vennootschap, bij
akte ten overstaan van haar verleden, zijn
gewijzigd:
ST. JUDE HOLDING N.V., gewijzigd d.d. 4
juli 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 25
juni 2013, nummer 12473/N.V.
DIEPGROND HOLDING N.V., gewijzigd
d.d. 22 juli 2013, verklaring van geen bezwaar
d.d. 22 april 2013, nummer 12406/N.V.
STORYBROOK PROPERTIES N.V., gewijzigd d.d. 2 augustus 2013, verklaring van geen
bezwaar d.d. 2 augustus 2013, nummer
12504/N.V.

SUCCESSFULLY ICT CONSULTANCY &
MANAGEMENT SOLUTIONS N.V., gewijzigd d.d. 12 november 2013, verklaring van
geen bezwaar d.d. 17 oktober 2013, nummer
12565/N.V.
VUTIMMI DEVELOPMENT CO. N.V., gewijzigd d.d. 13 november 2013, verklaring van
geen bezwaar d.d. 11 november 2013, nummer
12585/N.V.
EAGLE INTERNATIONAL TENNIS CLUB
N.V., gewijzigd d.d. 20 november 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 6 november
2013, nummer 12580/N.V.
ROQUEST MANAGEMENT SERVICES
N.V., gewijzigd d.d. 18 december 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 12 december
2013, nummer 12632/N.V.
KRB ARUBA RESTAURANTS N.V., gewijzigd dd. 18 december 2013, verklaring van
geen bezwaar d.d. 17 december 2013, nummer
12638/N.V.
DE PALM HOLDINGS N.V., gewijzigd d.d.
20 december 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 20 december 2013, nummer
12649/N.V.
De notaris,
mr. M.J.C. Tromp

REALTY 69 HOLDINGS N.V., gewijzigd
d.d. 21 augustus 2013, verklaring van geen
bezwaar d.d. 20 augustus 2013, nummer
12526/N.V.
TITAN FOOD & BEVERAGE SERVICES
N.V., gewijzigd d.d. 7 november 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 17 oktober 2013,
nummer 12564/N.V.
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AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)

LUNABIENTO F&B SERVICES VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 18 juli 2013,
verklaring van geen bezwaar d.d. 17 juli
2013, nummer 333/VBA

Oprichtingen

KIMVIC VBA, gevestigd te Aruba, bij akte
d.d. 18 juli 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 12 juli 2013, nummer 332/VBA

De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akten ten overstaan van
haar verleden, is opgericht:
ADONI PRINTING & PUBLISHING VBA,
gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 2 juli 2013,
verklaring van geen bezwaar d.d. 19 juni
2013, nummer 318/VBA
JROS ENTERPRISES HOLDING VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 9 juli 2013,
verklaring van geen bezwaar d.d. 26 juni
2013, nummer 326/VBA
B-CUZ COUTURE, BEACHWARE &
MORE VBA, gevestigd te Aruba, bij akte
d.d. 10 juli 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 7 juni 2013, nummer 314/VBA
CORTEZ CONSTRUCTION, CLEANING
& MANPOWER SERVICES VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 11 juli 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 20 juni 2013,
nummer 320/VBA
RAUL PROFESSIONAL UPHOLSTERY
AND CONSTRUCTION VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 16 juli 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 26 juni 2013, nummer
324/VBA
KBC
KITCHEN
&
BEYOND
CONSTRUCTION VBA, gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 17 juli 2013, verklaring van geen
bezwaar d.d. 26 juni 2013, nummer 325/VBA

LEOMARIS FARM VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 24 juli 2013, verklaring van
geen bezwaar d.d. 17 juli 2013, nummer
334/VBA
EVA ZISSU DESIGN VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 26 juli 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 25 juli 2013, nummer
336/VBA
NALEV ENTERPRISES VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 14 augustus 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 13 augustus 2013,
nummer 343/VBA
A.R. GREEN SUPPLIES VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 29 augustus 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 31 juli 2013,
nummer 338/VBA
EPM ELECTRIC PUBLIC MARKETING &
CONSULTING VBA, gevestigd te Aruba, bij
akte d.d. 30 augustus 2013, verklaring van
geen bezwaar d.d. 29 augustus 2013, nummer 346/VBA
ADSS GLOBAL ARUBA VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 3 september 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 1 augustus 2013,
nummer 339/VBA
JMB
JIANDANI
MANAGEMENT
BUREAU VBA, gevestigd te Aruba, bij akte
d.d. 17 september 2013, verklaring van geen
bezwaar d.d. 3 september 2013, nummer
348/VBA
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LAW FIRM JOSELIN CROES VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 20 september
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 6 september 2013, nummer 350/VBA

EXXCELL TECHNICAL SERVICES VBA,
gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 5 november
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 23
oktober 2013, nummer 374/VBA

MMRL
ENGINEERING
AND
CONSULTING VBA, gevestigd te Aruba, bij
akte d.d. 20 september 2013, verklaring van
geen bezwaar d.d. 20 september 2013, nummer 359/VBA

RITZELLENCE TAX & FINANCIAL
SERVICES VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 11 november 2013, verklaring van
geen bezwaar d.d. 11 november 2013, nummer 391/VBA

LMA CONTRACTOR VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 20 september 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 19 september
2013, nummer 358/VBA

CESAR@NGELA ADMINISTRATIE EN
BELASTINGEN VBA, gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 11 november 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 11 november 2013,
nummer 390/VBA

BOUWTISMA BOUW CONSTRUCTION
VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 8 oktober 2013, verklaring van geen bezwaar d.d.
18 september 2013, nummer 356/VBA
HOPI BON GRILL VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 8 oktober 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 18 september 2013,
nummer 355/VBA
JAYCO INVESTMENT & REAL ESTATE
VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 10 oktober 2013, verklaring van geen bezwaar d.d.
26 september 2013, nummer 361/VBA
EVAGIB VBA, gevestigd te Aruba, bij akte
d.d. 16 oktober 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 1 oktober 2013, nummer 363/VBA
TANGACOL ENVIOS Y MAS VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 23 oktober 2013,
verklaring van geen bezwaar d.d. 10 oktober
2013, nummer 368/VBA
ASTERISK INDUSTRIAL SERVICES &
SUPPLIES VBA, gevestigd te Aruba, bij akte
d.d. 23 oktober 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 22 oktober 2013, nummer
373/VBA

M.I.R. BUSINESS SECURITY VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 12 november
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 1 oktober 2013, nummer 364/VBA
HTS HORECA TECHNICAL SERVICES
VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 15 november 2013, verklaring van geen bezwaar
d.d. 23 oktober 2013, nummer 376/VBA
MANLO CONTRACTORS VBA, gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 19 november 2013,
verklaring van geen bezwaar d.d. 24 oktober
2013, nummer 377/VBA
CORREA CHECK OUT STATION VBA,
gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 20 november
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 7 oktober 2013, nummer 365/VBA
SHIMARUCU REAL ESTATE VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 20 november
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 30
oktober 2013, nummer 381/VBA
MILON REAL ESTATE VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 20 november 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 30 oktober
2013, nummer 383/VBA
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TUNA REAL ESTATE VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 20 november 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 30 oktober
2013, nummer 380/VBA
MOUNT AIR PROPERTIES VBA, gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 20 november 2013,
verklaring van geen bezwaar d.d. 30 oktober
2013, nummer 382/VBA
SOCIUM BEHEER VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 2 december 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 7 november 2013,
nummer 389/VBA

PACIFIC TRETON REAL ESTATE &
CONSTRUCTION VBA, gevestigd te Aruba,
bij akte d.d. 19 december 2013, verklaring
van geen bezwaar d.d. 17 december 2013,
nummer 416/VBA
LAND GLASS DISTRIBUTOR (ARUBA)
VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 19 december 2013, verklaring van geen bezwaar
d.d. 13 december 2013, nummer 411/VBA
De notaris,
mr. M.J.C. Tromp

QI-DIAN ENTERPRISES VBA, gevestigd te
Aruba, bij akte d.d. 3 december 2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 3 december 2013,
nummer 400/VBA
CHIRURGENPRAKTIJK H.R. TROMP
VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 20 december 2013, verklaring van geen bezwaar
d.d. 19 december 2013, nummer 420/VBA
BLUE LOTUS HOLDING VBA, gevestigd
te Aruba, bij akte d.d. 20 december 2013,
verklaring van geen bezwaar d.d. 17 december 2013, nummer 417/VBA
J.T.D.A. AIRAMBULANCE MEDICAL
SERVICES VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 20 december 2013, verklaring van
geen bezwaar d.d. 19 december 2013, nummer 423/VBA
VENUS FLOWER DEVELOPMENT VBA,
gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 19 december
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 13
december 2013, nummer 410/VBA
PEARL MILESTONE HOLDING VBA, gevestigd te Aruba, bij akte d.d. 19 december
2013, verklaring van geen bezwaar d.d. 17
december 2013, nummer 415/VBA

JAARGANG 2020 EDITIE NO. 17

LANDSCOURANT VAN ARUBA
14 augustus 2020
Pagina 34
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 31 mei 2020

(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

320.529
1.630.071
18.338
535
4.405
10.754

Bankbiljetten in omloop
271.890
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
57.565
- Banken
1.265.010
- Overige
1.244
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
55
Gelden in consignatie
1.814
Diverse rekeningen
24.714
Herwaardering goud en deviezen
250.124
Algemene reserve en onverdeelde winst 102.216
Kapitaal
10.000

__________
1.984.632
=========

Beleningsrente: 1%

__________
1.984.632
=========

PRAKASH MUNGRA
WAARNEMEND PRESIDENT
CENTRALE BANK VAN ARUBA

1)

Goud wordt per kwartaal gewaardeerd tegen de geldende marktwaarde. De herwaardering vindt plaats
in maart, juni, september en december van elk jaar.
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LANDSBESLUIT
VAN 13 JULI 2020 No. 24
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA WND.
Op voordracht van de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector
Gelezen:
het schrijven van de Interim Manager van het Departamento Transporte Publico van 28 januari 2020, met kenmerk DTP/004-20-geh., aan de minister van Transport, Communicatie
en Primaire Sector;
Overwegende:
dat het wenselijk is de heer Theodulo I. Kock, werkzaam bij het Departamento Transporte
Publico, aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de Landsverordening personenvervoer;
Gelet op:
artikel 34b van de Landsverordening personenvervoer (AB 1995 no. GT 23);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden de heer Theodulo I. Kock, in zijn hoedanigheid van ambtenaar werkzaam bij het Departamento Transporte Publico, aan te wijzen als ambtenaar belast met het
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Landsverordening personenvervoer;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 13 juli 2020
Y.V. Lacle-Dirksz

De Minister van Transport,
Communicatie en Primaire Sector,
C.V.J. Romero
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LANDSBESLUIT
VAN 15 JULI 2020 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA WND.
Op voordracht van de minister belast met Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu
Gelezen:
 de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling (LRO), AB 2006 no. 38;
 het Landsbesluit Parke Nacional Arikok, AB 2000 no. 59 (tot het instellen van het natuurreservaat Parke Nacional Arikok)
 het Landsbesluit aanwijzing Spaans Lagoen-gebied als natuurreservaat, AB 2017 no. 11;
 het Landsbesluit Parke Marino Aruba, AB 2018 no. 77;
 de Natuurbeschermingsverordening AB 1995 no. 2;
 het Landsbesluit houdende algemene maatregelen, van 5 mei 2020 ter uitvoering van artikel
10 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) nieuwe aanwijzing domeingronden als natuurreservaat (AB 2020 no. 67);
 het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan van 2019;
 het ontwerp Ruimtelijk Ontwikkelingsplan met Voorschriften (ROPV);
 het Natuur- en milieubeleidsnota 2018-2021;
 de Beheerovereenkomst tussen Stichting ‘Fundacion Parke Nacional Aruba’ en het Land
Aruba van 26 augustus 2019;
 de akte van oprichting van Stichting ‘Fundacion Parke Nacional Aruba’ GTA/Stg. S679, de
wijziging van statuten d.d. 31 januari 2019 inhoudende de introductie van een Raad van
Toezicht;
Overwegende:
 dat de Stichting Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) conform artikel 2 van haar staten
(zoals laatstelijk gewijzigd op 31 januari 2019) ten doel heeft het beheer van de natuurgebieden, en/of – parken die ingevolge artikel 10 van de Natuurbeschermingsverordening (AB
1995 no. 5) of anderszins onder het beheer van FPNA zijn gebracht;
 dat FPNA conform haar statuten ten doel heeft, het beheer van de natuurgebieden en/of
parken. In dat kader heeft FPNA mede ten doel, binnen het kader van een duurzame ontwikkeling van het Land en in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen en
de beleidsdoelstellingen van het Land:
- het behoud, de bescherming, het herstel, de ontwikkeling, de verwerving en het in beheer krijgen van gebieden die waardevol zijn uit het oogpunt van natuur en de daarin
voorkomende terreinen en objecten die waardevol zijn uit het oogpunt van geologie,
cultuur, oudheidkunde of geschiedenis, met dien verstande dat de verwerving door de
Stichting van een gebied dat is gelegen in een natuurgebied of park, overdracht van dit
gebied aan het Land ten doel heeft;
- het verrichten of doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van biodiversiteit, natuurbeheer, natuurbehoud, natuurherstel, natuurontwikkeling en kennisontwikkeling;
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het inspireren van de bevolking in het algemeen en de schoolgaande jeugd in het bijzonder, alsmede toeristen, over de natuurreservaten en hun natuurwaarden en het bewustmaken van de bijdragen die zij kunnen leveren aan de bevordering van de duurzame ontwikkeling;
- een (wetenschappelijke) bijdrage leveren aan het natuur- en milieubeleid van het Land;
en overigens
- al hetgeen te doen dat dienstig kan zijn om het gestelde doel te bereiken, alles in de
ruimste zin van het woord;
dat bij Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 5 mei 2020 ter uitvoering van artikel 10 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) (nieuwe aanwijzing domeingronden als natuurreservaat), dertien gebieden als natuurreservaat in de zin van artikel
10, eerste lid, van de Natuurbeschermingsverordening, zijn aangewezen onder de benaming
natuurpark;
dat ingevolge artikel 3 lid 1 van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 5
mei 2020 ter uitvoering van artikel 10 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995
no. 2) nieuwe aanwijzing domeingronden als natuurreservaat, een instantie moet worden
aangewezen die belast is met beheer van het natuurpark;
dat het bij de vaststelling van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 5 mei
2020 ter uitvoering van artikel 10 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2)
(nieuwe aanwijzing domeingronden als natuurreservaat), reeds in het voornemen lag van de
minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, om FPNA met het beheer
van natuurpark te belasten;
dat in de Gebieden 1.2 (Strand en waterafvoerstrook Arashi), 3.3 (Waterafvoerstrook
Malmok 1), 3.4 (Waterafvoerstrook Malmok 2), 3.7 (Waterafvoerstrook Saliña Serca 1), 3.8
(Waterafvoerstrook Saliña Serca 2), 3,9 (Waterafvoerstrook, Saliña Serca), 10 (Rooi Manonchi) 13.1 (Waterafvoerstrook-rooi) thans de DOW het beheer en onderhoud voert inzake
waterkeringen en voor calamiteiten (orkaan, regenbui, verstoppingen, etc.);
dat in Gebied 4 (Saliña Palm Beach) en Gebied 5 (Bubaliplas) thans de DOW het beheer en
onderhoud voert inzake de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), het rioleringssysteem,
het systeem van waterkeringen en voor calamiteiten;

Gelet op:
 artikel 3 lid 1 van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 5 mei 2020 ter
uitvoering van artikel 10 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) nieuwe
aanwijzing domeingronden als natuurreservaat (AB 2020 no. 67);
HEEFT BESLOTEN:
I.

II.

De Stichting Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) met ingang van heden aan te wijzen
als beheerder, die belast zal zijn met het beheer van het natuurpark conform artikel 2 van
het Landsbesluit houdende algemene maatregelen, van 5 mei 2020 ter uitvoering van artikel
10 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) nieuwe aanwijzing domeingronden als natuurreservaat, met ingang van het onder II bepaalde.
De DOW en de Stichting Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) gezamenlijk met ingang van heden aan te wijzen als beheerder, die belast zullen zijn met het beheer van de navolgende gebieden in het natuurpark, t.w. de Gebieden 1.2 (Strand en waterafvoerstrook
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III.

IV.

teravoerstrook Salinña Serca 1), 3.8 (Waterafvoerstrook Saliña Serca 2), 3.9 (Waterafvoerstrook Saliña Serca) 10 (Rooi Manonchi), 13.1 (Waterafvoerstrookrooi) en de Gebieden 4 (Saliña Palm Beach) en 5 (Bubaliplas), conform artikel 2, van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 5 mei 2020 ter uitvoering van artikel 10 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) nieuwe aanwijzing domeingronden als natuurreservaat.
Middels een beheersovereenkomst tussen de Stichting Fundacion Parke Nacional Aruba
(FPNA), de DOW en het Land Aruba, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu zullen er nadere afspraken
vastgelegd worden omtrent de wijze van uitvoering van de werkzaamheden door de Stichting Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) ter realisatie van haar statutaire doelstellingen, beheerstaken en wettelijke verplichtingen en de wijze van financiering van die werkzaamheden, alsmede het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en verplichtingen van de Stichting Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) en het Land in dat verband en door DOW omtrent de wijze van uitvoering van haar werkzaamheden in het kader
van het beheer en onderhoud van het Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), het rioleringssysteem, de waterkeringen en voor calamiteiten (orkaan, regenbui, verstoppingen,
etc.).
Vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 15 juli 2020
Y.V. Lacle-Dirksz

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu,
M.J. Lopez-Tromp
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie;

Overwegende:
dat het gelet op uitzonderlijke omstandigheden en uitdagingen als gevolg van de uitbraak van
COVID-19 voor de goede orde noodzakelijke is het sedert 25 maart 2020 geldende begunstigend
beleid ter zake van verlopen rijbewijzen te verlengen;
Gelet op:
de Landsverordening wegverkeer (AB 1991 no. 18), alsmede het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (AB 1999 no. 61);
HEEFT BESLOTEN:
In verband met bovengenoemde bijzondere omstandigheden zal het navolgend begunstigend beleid gelden:
1. een Arubaans rijbewijs welk door de rechtmatige bezitter op grond van artikel 9, eerste lid,
van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen, normaliter1 kan worden vernieuwd, zal in
Aruba tot en met 31 oktober 2020 als geldig rijbewijs bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de
Landsverordening wegverkeer worden beschouwd, voor het besturen van motorvoertuigen
van de in het betreffend rijbewijs aangegeven categorie of categorieën2;
2. het in het eerste lid vervat beleid kan desnoods, met inachtneming van een periode van vooraankondiging c.q. overgang, worden verlengd of eerder ingetrokken.
Oranjestad, 31 juli 2020

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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Hiermee wordt bedoeld dat het betreffend Arubaans rijbewijs zijn geldigheid niet langer dan een jaar en niet anders dan door
het verstrijken van de geldigheidsduur heeft verloren. Voorts dat de betreffende rechtmatige bezitter daarvan over een lichamelijke en geestelijke gesteldheid beschikt, ten aanzien waarvan kan worden verondersteld dat hij of zij in aanmerking komt
voor een geneeskundige verklaring als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, en artikel 4 van het Landsbesluit rij- en
keuringsbewijzen.
Het voorgaande houdt in dat een rijbewijs met een geldigheidsduur tot aan enig datum tussen 16 maart 2019 en 30 oktober
2020, bij wege van begunstigend beleid als geldig rijbewijs zal worden beschouwd tot en met 31 oktober 2020.
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