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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 20 juni 2022 behorende
bij AUA 202200798 EJ van het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba is de echtscheiding
uitgesproken tussen:
FRANKLIN JOSEPHUS GEERMAN en
BERNARDA
JOSEFINA
HERMÁN
CHAVEZ, beiden wonende in Aruba
De deurwaarder,
Josefin P. Locadia
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
TROTT, Joëlla Annelee Giani, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in
NEDERLAND
om op dinsdag, 15 november 2022 om 10:00
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
RACHERDS, Ronny Leslie Michael ingediend verzoek omtrent geschillen uitoefening
gezamenlijk gezagverzoek AUA202202335
EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

EDITIE NO. 18

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
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
DALEY, Annakay, wonende in Jamaica
Salt Spring District Island P.O. Hanover
om op dinsdag, 15 november 2022 om 10:15
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend
Voogdijzakenverzoek AUA202202406 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
WIJLEN
BRUNO
JUSTINIANO
ARENDS, zonder bekende woon- of
verblijfplaats in Aruba
om op dinsdag, 29 november 2022 om 08:45
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
ARENDS, Elbert Roderic ingediend benoeming vereffenaarverzoek AUA202202300 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 5 juli 2022 behorende bij
AUA202103583 EJ van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, is onder curatele gesteld
mevrouw Flavia Amantina MEYERS, geboren op 26 juni 1942 in Aruba en benoemd als
curator haar zoon, Elvis Kenworth MEYERS
geboren op 8 april 1976 in Aruba en wonende
in Aruba.
De curator,
E.K. Meyers
RECTIFICATIE
LA LINDA HOLDING VBA
In de Landscourant Jaargang 2022 Editie No.
13 van 17 juni 2022 is door Aaron Joshua
Hochman met verwijzing naar een besluit van
1 maart 2022 kenbaar gemaakt dat is besloten
om LA LINDA HOLDING VBA met ingang
van 1 maart 2022 te ontbinden en algeheel te
liquideren. Voorts is kenbaar gemaakt dat de
vereffenaar terstond bij zijn aantreden heeft
vastgesteld dat geen hem bekende baten aanwezig zijn en dat de vereffening van de
rechtspersoon is geëindigd.

Bedoelde kennisgeving berust op een nietig
besluit, wordt hierbij gerectificeerd en vervangen door de volgende kennisgeving:
LA LINDA HOLDING VBA is niet ontbonden en vereffend.
Het bestuur,
mr. J.M. de Cuba
Elleboogstraat 11-13
Aruba
RECTIFICATIE
LA LINDA REAL ESTATE I VBA
In de Landscourant Jaargang 2022 Editie No.
13 van 17 juni 2022 is door Aaron Joshua
Hochman met verwijzing naar een besluit van
1 maart 2022 kenbaar gemaakt dat is besloten
om LA LINDA REAL ESTATE I VBA met
ingang van 1 maart 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren. Voorts is kenbaar gemaakt dat de vereffenaar terstond bij zijn aantreden heeft vastgesteld dat geen hem bekende baten aanwezig zijn en dat de vereffening
van de rechtspersoon is geëindigd.
Bedoelde kennisgeving berust op een nietig
besluit, wordt hierbij gerectificeerd en vervangen door de volgende kennisgeving:
Bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders van 9 mei 2022 is besloten tot
ontbinding van LA LINDA REAL ESTATE I
VBA met benoeming van mr. J.M. de Cuba
tot vereffenaar.
De vereffenaar,
mr. J.M. de Cuba
Elleboogstraat 11-13
Aruba
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RECTIFICATIE
LA LINDA REAL ESTATE II VBA
In de Landscourant Jaargang 2022 Editie No.
13 van 17 juni 2022 is door Aaron Joshua
Hochman met verwijzing naar een besluit van
1 maart 2022 kenbaar gemaakt dat is besloten
om LA LINDA REAL ESTATE II VBA met
ingang van 1 maart 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren. Voorts is kenbaar gemaakt dat de vereffenaar terstond bij zijn aantreden heeft vastgesteld dat geen hem bekende baten aanwezig zijn en dat de vereffening
van de rechtspersoon is geëindigd.
Bedoelde kennisgeving berust op een nietig
besluit, wordt hierbij gerectificeerd en vervangen door de volgende kennisgeving:
Bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders van 9 mei 2022 is besloten tot
ontbinding van LA LINDA REAL ESTATE
II VBA met benoeming van mr. J.M. de Cuba
tot vereffenaar.
De vereffenaar,
mr. J.M. de Cuba
Elleboogstraat 11-13
Aruba
LIQUIDATIE
FESIMEX (ARUBA) N.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de
vennootschap zijn, en heeft daarvan een balans opgemaakt.
De vennootschap zal op korte termijn al haar
schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo zal worden gedistribueerd overeenkomstig de bepalingen in de statuten van
de vennootschap.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.

LIQUIDATIE
FESIMEX (ARUBA) N.V.
(in liquidatie
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar verklaart hierbij dat alle
schulden voldaan zijn, en het resterend liquidatie saldo is gedistribueerd overeenkomstig
de bepalingen in de statuten van de vennootschap en concludeert dat voor zover bekend
geen baten meer aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) de vereffening van
de rechtspersoon is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
LIQUIDATIE
HASPAR N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 11
augustus 2022 is besloten de rechtspersoon
per 11 augustus 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij haar aantreden vastgesteld dat geen aan haar bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Hassana Sadira Pardo
Kamay 27-I

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 18

LANDSCOURANT VAN ARUBA
26 augustus 2022
Pagina 4
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

LIQUIDATIE
NENA BLUE V.B.A.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 28
juni 2022 is besloten de rechtspersoon per 28
juni 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Daniela V. D. Straker
Alto vista 126

LIQUIDATIE
FUNDACION HERMANDAD SENOR DE
LOS MILAGROS DE ARUBA
(geliquideerd)
Bij besluit van het bestuur van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 11 januari
2022 is besloten de rechtspersoon per 11 januari 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het stichtingenregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Robles Camones, Cleto Marcelino

LIQUIDATIE
LE SPA CARTI ARUBA N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 23
juni 2022 is besloten de rechtspersoon per 23
juni 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Rudolph P.A. Carti
Mahuma 13

LIQUIDATIE
T.M.A. TRANSPORT MANAGEMENT
ARUBA N.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 27
juli 2022 is besloten de rechtspersoon per 26
augustus 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
S.E.L. Maduro & Sons (Aruba) N.V.
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LIQUIDATIE
MASUN SHIPPING N.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 27
juli 2022 is besloten de rechtspersoon per 26
augustus 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
S.E.L. Maduro & Sons (Aruba) N.V.
LIQUIDATIE
G-OVANS N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van ovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 20 juli
2022 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Nathalie Evans- Dumfries
Wayaca 203
LIQUIDATIE
VALERO ARUBA HOLDING
COMPANY N.V.
(geliquideerd)
Hierbij wordt bekendgemaakt dat de bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en is
doorgehaald in het handelsregister per 16 augustus 2022.
De gemachtigde,
mr P.R.C. Brown
Brown Advocaten
Caya J.E.M. Arends 12
Aruba

LIQUIDATIE
VALERO REFINING COMPANY ARUBA N.V.
(geliquideerd)
Hierbij wordt bekendgemaakt dat de bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en is
doorgehaald in het handelsregister per 16 augustus 2022.
De gemachtigde,
mr P.R.C. Brown
Brown Advocaten
Caya J.E.M. Arends 12
Aruba
LIQUIDATIE
VALERO COKER CORPORATION
ARUBA N.V.
(geliquideerd)
Hierbij wordt bekendgemaakt dat de bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en is
doorgehaald in het handelsregister per 16 augustus 2022.
De gemachtigde,
mr P.R.C. Brown
Brown Advocaten
Caya J.E.M. Arends 12
Aruba
LIQUIDATIE
VALERO ARUBA
MAINTENANCE/OPERATION
COMPANY N.V.
(geliquideerd)
Hierbij wordt bekendgemaakt dat de bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en is
doorgehaald in het handelsregister per 16 augustus 2022.
De gemachtigde,
mr P.R.C. Brown
Brown Advocaten
Caya J.E.M. Arends 12
Aruba
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LIQUIDATIE
LIGHT SHINE CORPORATION V.B.A.
(geliquideerd)
De vereffening van ovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 9 augustus
2022 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Milton Boekhoudt
Matividiri 22A
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 16 augustus
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Carlos Mario BRITO CERCHAR,
zonder bekende woon-of verblijfplaats in
Aruba of elders
BETEKEND:
Een grosse van een rechterlijke beschikking
van 30 augustus 2021, ten verzoeke van Liliana RICO FRANCO, wonende in Aruba,
waarbij de echtscheiding tussen partijen op 8
juli 2014 in Aruba, met elkander gehuwd is
uitgesproken.
De deurwaarder,
J.P. Locadia

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia deurwaarder voor burgerlijke zaken, van 16 augustus 2022, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Directeur van de DWJZ, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is ten verzoeke van de Banco di Caribe N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende in Curacao,
ten deze domicilie kiezende ten kantore van
notaris mr. C.A. Tromp, gevestigd aan de J.E.
Irausquin Boulevard 22 in Aruba
AANGEZEGD AAN:
- de vennootschap "Submersible Investments
LTD gevestigd te Tortola, British Virgin Islands, doch met onbekende woon-of verblijfplaats op Aruba of in het buitenland, dat op
vrijdag, 16 september 2022 om 10 uur ’s ochtends ten overstaan van notaris mr. C.A.
Tromp of zijn plaatsvervanger in de Auditorium van het Kamer van Koophandel Aruba
gevestigd aan de J.E. Irausquin Boulevard 10
in Aruba in het openbaar bij opbod zal
worden verkocht het onroerend goed pl.b.a.
“Balashi 75-A”.
De deurwaarder,
J.P. Locadia

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 18

LANDSCOURANT VAN ARUBA
26 augustus 2022
Pagina 7
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Bernard R. Roos, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 19
augustus 2022 waarvan afschrift is gelaten
aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die
het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: JAVIER SALINAS, conform de verklaring uit het Bevolkingregister van Aruba,
JAVIER SALINAS RAMIREZ, conform
huwelijksakte van Colombia; zonder bekende
woon en/of verblijfplaats op Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 4 juli
2022, ten verzoeke van: Cherie Sarmiento
Aboleda; wonende in Aruba, waarbij: de
echtscheiding tussen partijen op 25 juli 2012
in Colombia met elkander gehuwd is uitgesproken;
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING
Op 17 augustus 2022 heb ik, Angelique S. M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 twee (2)
dwangschriften betekend aan - Elvis Farro -,
voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde
Ontvanger der belastingen die tot het einde
van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vor-

deringen 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 17 augustus 2022 heb ik, Angelique S. M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 acht (8)
dwangschriften betekend aan - Erven van:
Oscar Dirksz -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
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AANKONDIGING
Op 17 augustus 2022 heb ik, Angelique S. M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vijf (5)
dwangschriften betekend aan - Roderick Thijsen -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen
en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 17 augustus 2022 heb ik, Angelique S. M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 elf (11)
dwangschriften betekend aan - Erven van:
Felipa Croes -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te

voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 17 augustus 2022 heb ik, Angelique S. M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 negen (9)
dwangschriften betekend aan - Lionel Milliard -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
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AANKONDIGING
Op 17 augustus 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Manuel Herrera Cardona -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 17 augustus 2022 heb ik, Angelique S. M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Humphrey
Obispo -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,

met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 17 augustus 2022 heb ik, Angelique S. M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 zestien (16)
dwangschriften betekend aan - Daniel Engelhardt -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 18

LANDSCOURANT VAN ARUBA
26 augustus 2022
Pagina 10
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

AANKONDIGING
Op 17 augustus 2022 heb ik, Angelique S. M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 tien (10)
dwangschriften betekend aan - Anton Bernabela -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 17 augustus 2022 heb ik, Angelique S.
M. Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Janice Maria
Maduro -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,

met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 17 augustus 2022 heb ik, Angelique S. M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Nik Chiu -,
voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde
Ontvanger der belastingen die tot het einde
van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
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AANKONDIGING
Op 17 augustus 2022 heb ik, Angelique S. M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Anicia Puno
Villafria -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 17 augustus 2022 heb ik, Angelique S. M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 negen (9)
dwangschriften betekend aan - Theresa Williams -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,

met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de 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 17 augustus 2022 heb ik, Angelique S. M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vijf (5)
dwangschriften betekend aan - Micah
Landsmark -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
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AANKONDIGING
Op 17 augustus 2022 heb ik, Angelique S. M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Ana Gómez
Alcantara -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 18 augustus 2022 heb ik, Rigenald R.
Williams, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Christine Maduro Shoemaker -, voorheen wonende te
Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last
van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige
bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het
bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente

te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke
van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende
en/of onroerende zaken of door middel van
beslag op zijn vorderingen op derden zulks
tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
R.R. Williams
AANKONDIGING
Op 18 augustus 2022 heb ik, Rigenald R.
Williams, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vier (4)
dwangschriften betekend aan - Daniel Habibe
Vargas -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
R.R. Williams
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AANKONDIGING
Op 18 augustus 2022 heb ik, Rigenald R.
Williams, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 acht (8)
dwangschriften betekend aan - Fun Palace
N.V. h/o Fun Palace -, voorheen gevestigd te
Aruba thans zonder bekende vestigingsplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
R.R. Williams
AANKONDIGING
Op 18 augustus 2022 heb ik, Rigenald R.
Williams, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 zesenzestig (66) dwangschriften betekend aan Melchor Dijkhoff -, voorheen wonende te
Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last
van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige
bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het
bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente

te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke
van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende
en/of onroerende zaken of door middel van
beslag op zijn vorderingen op derden zulks
tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
R.R. Williams
AANKONDIGING
Op 19 augustus 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Claudia Ladeut Pacheco -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
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AANKONDIGING
Op 19 augustus 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Frieda Wilms
-, voorheen wonende te Aruba thans zonder
bekende woon- en verblijfplaats binnen en
buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 19 augustus 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # twee (2)
dwangschriften betekend aan - Arnoldus
Frankefort -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te

voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 19 augustus 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Ronald Huijbers -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 18

LANDSCOURANT VAN ARUBA
26 augustus 2022
Pagina 15
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

AANKONDIGING
Op 19 augustus 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Willem Bosboom -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 19 augustus 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Carmelita Pietersen -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,

met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 19 augustus 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # drie (3)
dwangschriften betekend aan - Reginald Bello -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen
en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
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AANKONDIGING
Op 19 augustus 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # acht (8)
dwangschriften betekend aan - Vitamaria
Corporation VBA h/o Vitamaria Corporation
-, voorheen gevestigd te Aruba thans zonder
bekende vestigingsplaats binnen en buiten
Aruba, en op last van de daarin genoemde
Ontvanger der belastingen die tot het einde
van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de vestigingsplaats 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. Geerman
AANKONDIGING
Op 19 augustus 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # twee (2)
dwangschriften betekend aan - Marcela Inzirillo -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van bete-

kening 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. Geerman
AANKONDIGING
Op 19 augustus 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # twee (2)
dwangschriften betekend aan - Maria Delanda
Popa -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
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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. Geerman
AANKONDIGING
Op 19 augustus 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # zeven (7)
dwangschriften betekend aan - Erven van:
Laurentin Weller -, voorheen wonende te
Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last
van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige
bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het
bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente
te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke
van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende
en/of onroerende zaken of door middel van
beslag op zijn vorderingen op derden zulks
tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman

AANKONDIGING
Op 19 augustus 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Erven van:
Minguel Dirksz -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van
de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri
# 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het
bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente
te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke
van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende
en/of onroerende zaken of door middel van
beslag op zijn vorderingen op derden zulks
tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 19 augustus 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # drie (3)
dwangschriften betekend aan - Janeth Alonso
Huertas Herrero Vasco -, voorheen wonende
te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last
van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige
bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het
bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente
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te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke
van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende
en/of onroerende zaken of door middel van
beslag op zijn vorderingen op derden zulks
tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 19 augustus 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # acht (8)
dwangschriften betekend aan - Budui Enterprises II N.V. h/o Arubaanse Mijn Maatschappij -, voorheen gevestigd te Aruba thans
zonder bekende vestigingsplaats binnen en
buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.

Aangezien de vestigingsplaats 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. Geerman
AANKONDIGING
Op 19 augustus 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # zestien
(16) dwangschriften betekend aan - Juvencia
Kock -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
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OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Toerisme en Volksgezondheid is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door ATA te financieren project:
“Parkeerplaats Baby Beach; Upgrading Baby
Beach Area fase 3”
Volgens bestek D.O.W. nr. 08,dj.2022
Korte omschrijving van het werk:
Het werk bestaat uit het aanleggen van een
parkeerplaats met verlichting en groenvoorziening.
Uitvoeringstermijn:
60 werkbare werkdagen na datum van aanvang inclusief bestellingstijd.
Het bestek is vanaf 12 augustus 2022 verkrijgbaar bij D.O.W. tegen betaling van
Afl.350,00.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De Openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 12 augustus 2022 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 26 augustus
2022 om 10.00 vm te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 31 augustus 2022.
De Openbare aanbesteding vindt plaats op 9
september 2022 om 11.00 vm op het kantoor
van de Directeur van de Dienst van Openbare
Werken.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van
de Kamer van Koophandel van Aruba.
(niet ouder dan 6 maanden).
2. Bereidheidverklaring tot het instellen van
een bankgarantie of borg.
3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.

5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij
het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.
OPENBARE AANBESTEDING
Cafetaria MFA Noord - Sta Cruz Savaneta - Paradera
Het vestigen van een “cafetaria” in een MFA
heeft als doel het creëren van een gezellige
plek en sfeer in de MFA waar de klanten tijdens het wachten versnaperingen kunnen
consumeren. Dit maakt hun ervaring bij de
MFA aangenamer. De klanten die gebruik
maken van een dienst in een MFA, waarbij
men in een rij moet staan wachten, kunnen nu
op een rustige en gezellige manier op hun
beurt wachten.
Het TOR is vanaf verkrijgbaar vanaf 22 augustus bij MFA Noord.
Inlichtingen worden verstrekt op 5 september
2022 om 10.00 am te MFA Noord gelegen
aan Noord 70.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 26
september 2022 om 10.00 am te MFA Noord
gelegen aan Noord.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van
Kamer Van Koophandel;
2. Overige vereisten zijn opgenomen in het
TOR.
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BELEIDSINSTRUCTIE
VAN
DE MINISTER VAN JUSTITIE EN SOCIALE ZAKEN

Aanleiding en doel

Dat in het kader van een doelmatige en doelgerichte
toepassing van uit de Landsverordening toelating en
uitzetting (AB 1993, GT 33) voortvloeiende vrijheidsbeperkende c.q. -ontnemende maatregelen, het noodzakelijk is om eenduidig beleid vast te stellen
Datum inwerkingtreding
18 juli 2022
Relevante wet – en regelge- Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU, AB
ving
1993, GT 33), Toelatingsbesluit (AB 2009, 59)
Ter vervanging van
Vooruitlopend op het landbe- Beleidsinstructie van de minister van Justitie en Sociale
sluit, houdende algemene Zaken
maatregelen, ter uitvoering
van de artikelen 15, vierde lid
en 16, vierde lid Landsverordening Toelating en Uitzetting
Publicatie
Landscourant
Overwegende dat:
-

uitzetting conform de artikelen 15 en 16 van de Landsverordening Toelating en Uitzetting
de exclusieve bevoegdheid is van de minister belast met justitiële aangelegenheden;
de justitiële diensten onverkort de bepalingen in de Landsverordening Toelating en Uitzetting zullen handhaven;
het in het kader van eenduidige en correcte toepassing van de artikelen 15 en 16 van de
LTU wenselijk is om algemene richtlijnen vast te stellen ten aanzien van de uitzetting of
verwijdering van de toelatingsplichtige, nadere regels ten aanzien van de toepassing van inbewaringstelling alsmede de oplegging en het voortduren van een toegekende periode van
niet-terugkeer.
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Stelt de navolgende algemene richtlijnen voor Inmigracion Aruba (IA) en Guarda Nos Costa
(GNC) vast:
1. Conform artikel 6, eerste lid LTU wordt niemand in Aruba toegelaten zonder vergunning,
behalve de in de artikelen 1 en 3 LTU genoemde personen die als niet-toelatingsplichtige of
van rechtswege toegelaten zijn aangemerkt. Aangezien het niet de bedoeling is dat personen
zonder een vergunning op Aruba verblijven, zullen deze op grond van artikel 15 LTU worden uitgezet vanwege het ontbreken van een geldige verblijfstitel. Er wordt door de minister
belast met justitie geen ontheffing verleend voor de periode van niet-toegestaan verblijf;
2. Uitgangspunt is dat een toelatingsplichtige de hem/haar ter beschikking staande lokale
rechtsmiddelen dient aan te wenden of te hebben aangewend;
3. Hangende een eerste voorlopige voorziening in een bezwaar- of beroepsprocedure gericht
tegen een reële beschikking of een beslissing op bezwaar die rechtstreeks gevolgen heeft
voor de uitzetting van de toelatingsplichtige, wordt een toelatingsplichtige niet uitgezet of
verwijderd, mits de voorlopige voorziening tot uiterlijk achtenveertig (48) uur voor de uitzetting of binnen een week na de verstrekking van het bevel tot uitzetting, is ingediend. Ten
aanzien van een tweede of herhaalde voorlopige voorziening gericht tegen dezelfde beslissing wordt de uitzetting voortgezet, tenzij er na de beslissing op de laatste voorlopige voorziening nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen die een ander oordeel vergen;
4. Aan uitspraken van de rechterlijke macht, o.a. waarin de inbewaringstelling (on)rechtmatig
is geacht, of het bezwaar of beroep (on)gegrond is verklaard of de voorlopige voorziening is
af- of toegewezen, wordt te allen tijde gevolg gegeven;
5. Aan de toelating van de toelatingsplichtige is expliciet de voorwaarde verbonden dat de resultaten van een onderzoek naar politiële, justitiële en criminele antecedenten in orde zijn
voor de afgelopen vijf jaren. Dit houdt in dat de toelatingsplichtige geen crimineel of justitieel negatieve antecedenten heeft. Indien de resultaten van het onderzoek negatief voor de
toelatingsplichtige zijn of niet kunnen worden vastgesteld, zal zijn toelating tot Aruba worden geweigerd of indien reeds een verblijfstitel is verleend, kan/zal deze worden ingetrokken. In geval de toelatingsplichtige is uitgezet, wordt de periode waarover zijn antecedenten
in orde behoren te zijn, bepaald op 8 jaren. De toelatingsplichtige dient op voorhand aan te
tonen dat er zowel in Aruba als in het land van herkomst van de toelatingsplichtige op
grond van de zedelijkheid, openbare orde, publieke rust of veiligheid geen bezwaren tegen
hem/haar bestaan. De bewijslast ligt bij de toelatingsplichtige en dient met gelegaliseerde
documenten te worden aangetoond;
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6. Uitgangspunt is dat uitgezette vreemdelingen niet eerder tot Aruba worden toegelaten dan
nadat de opgelegde termijn van niet-toelating is verstreken. In geval van een gemotiveerd
verzoek tot het vroegtijdig beëindigen van een nog lopende periode van niet-toelating, kan
dit verzoek enkel worden ingewilligd, indien het individueel belang van de toelatingsplichtige tot toelating zwaarder weegt dan het handhaven van het terugkeerverbod, de toelatingsplichtige tevens schriftelijk heeft aangetoond dat er in het land van herkomst op grond van
de zedelijkheid, openbare orde, publieke rust of veiligheid geen bezwaren tegen hem/haar
bestaan, en pas nadat de eerder ten aanzien van hem/haar gemaakte kosten ten aanzien van
bewaring c.q. uitzetting aan het Land zijn vergoed. De gemaakte kosten van het Land ten
aanzien van de bewaring c.q. uitzetting van de toelatingsplichtige die in ieder geval dienen
te worden vergoed, betreffen de dagelijkse kosten van de in bewaring stelling en de kosten
gemaakt voor het feitelijk vertrek (o.a. ticket- en bagagekosten, luchthavenbelastingen,
eventuele kosten Covid-test, paspoortkosten indien op kosten van het Land vervaardigd);
7. Ten aanzien van de artikelen 15 en 16 LTU kan een toelatingsplichtige met enkel een positieve verklaring of notificatiebrief van DPL geen rechten ontlenen;

Oranjestad, 14 juli 2022
de minister van Justitie en Sociale Zaken
dhr. R.G. Tjon, MBA
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