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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 30 mei 2022 (behorend
bij AUA202200455 EJ) van het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, is de echtscheiding
uitgesproken tussen:
JOSE ENRIQUE MARTINEZ en
CIELYMAR DEL CARMEN MIRANDA
ARMENTA, beiden wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. A.E.A. Hernandez
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- MOSQUEDA REYES, Eyerlyn Alexandra, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba
om op dinsdag, 10 januari 2023 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
SEMELEER, Francis Alexander ingediend
Ontkenning
vaderschapverzoek
AUA202202031 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever

EDITIE NO. 19

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

LIQUIDATIE
ZUIDLAND N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering
van Zuidland N.V. (“de vennootschap”) van
15 juni 2022 is besloten om Zuidland N.V.
(i.l.) te ontbinden en te liquideren met benoeming tot vereffenaar en bewaarder van
United Trust Management (UTM) Aruba
N.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de
J.G. Emanstraat 61-63, Oranjestad, Aruba.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij haar aantreden vastgesteld dat geen haar bekende baten
aanwezig zijn in deze vennootschap, welke
verklaring zij heeft gedeponeerd bij het handelsregister.
Met deze publicatie in de Landscourant is de
vereffening van de vennootschap geëindigd
en heeft zij opgehouden te bestaan.(art. 31 lid
7 boek 2 BW van Aruba).
De door de vereffenaar opgestelde slotverantwoording van de vereffening van deze
vennootschap heeft zij ten kantore van het
handelsregister ter inzage gelegd.
De vereffenaar,
United Trust Management (UTM)
Aruba N.V.
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LIQUIDATIE
JAN & CO. MANAGEMENT
COMPANY N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 1
juli 2022 is besloten de rechtspersoon per 1
juli 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,
Leysner & de Cuba Accountants
Adriaan Lacle Boulevard 4
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
ACE INTERCONSULT N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 24
augustus 2022 is besloten de rechtspersoon
per 24 augustus 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,
Theo Span
Siribana 20
Aruba

LIQUIDATIE
SARATOGA INVESTMENTS N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 25
augustus 2022 is besloten de rechtspersoon
per 25 augustus 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 deponeerd.
De vereffenaar,
Robert Wever
Kaya Urdal 3
Curaçao
LIQUIDATIE
HES SECURITY & SERVICES N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 1
augustus 2022 is besloten de rechtspersoon
per 31 juli 2022 te ontbinden en algeheel te
liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zij 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,
Wai kheng Sou
Tanki Flip 32m
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LIQUIDATIE
ARUBA WEST INDIAN PALACE &
SUPPLIES V.B.A.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 15
augustus 2022 is besloten de rechtspersoon
per 30 september 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Khaleel Rohoman
Guyabastraat 61
Dakota, Aruba

LIQUIDATIE
EQUINE SANCTUARY ARUBA
FOUNDATION
(geliquideerd)
Bij besluit van het bestuur van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 26 augustus 2022 is besloten de rechtspersoon per 26
augustus 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,
Olivier J. de Jong
Jamanota 22
St. Cruz, Aruba

LIQUIDATIE
PURE BODY CARE CENTER V.B.A.
(in liquidatie)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 23
december 2020 besloten de rechtspersoon per
31 december 2020 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,
Anna Lee – Werleman
Santa Cruz 82

LIQUIDATIE
NEXTRADING COMPANY FREE
ZONE VBA
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 8 mei
2022 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Emily Cartaya
Rubi 86 Noad
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 26 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 DE GEZAMENLIJKE ERFGENAMEN VAN ANDRE KAREL JEREMIAS
DE CUBA, met laatst bekende adres Brazil
nr. 53 in Aruba doch zonder bekende woonof verblijfplaats in Aruba of elders
BETEKEND:
Een akte van hoger beroep en memorie van
grieven ingediend bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba respectievelijk op 10 november 2021 en 10 december 2021 door
ARUCAR N.V., gevestigd in Aruba
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 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 een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Luis Orlando MORALES GRANDA,
wonende in Aruba, zonder bekende woon- of
verblijfplaats in Aruba of elders
BETEKEND:

Een grosse van een rechterlijke beschikking
van 4 juli 2022, ten verzoeke van Ellen
Evelyn TRIMON, wonende in Aruba, waarbij
de echtscheiding tussen partijen op 14 maart
2003 in Colombia, 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, 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 26
augustus 2022, waarvan afschrift is gelaten
aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die
het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: ELIANA ANDREA RASMIJN, thans
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 4 juli
2022, ten verzoeke van: Cristian Leonardo
CORONADO VILLAMIZAR; wonende op
Aruba, waarbij: de echtscheiding tussen partijen op 29 augustus 2012 te Aruba, met elkander gehuwd is uitgesproken;
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 16 augustus 2022,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Direc-
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teur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
voor GEZIEN heeft getekend, is ANDREURI
GOMEZ RODRIGUEZ, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
WEDEROM OPGEROEPEN:
om op maandag, 3 oktober 2022 des voormiddag om 09.10 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba in
het gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat
nr. 51 te Oranjestad in Aruba te verschijnen,
teneinde
op
het
door
FABIOLA
TÉROGENE, ingediend verzoek (EJAUA202200856) te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 26 augustus, 2022, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap ARUBA BANK N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri
nr. 12 in Aruba,
AAN: OSCAR POZADA PEREZ, laatst bekend adres El Milagro Edre Monte Carlo Ave
2, Maracaibo Zulia 10-C, in Venezuela, thans
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 26 augustus, 2022, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap ARUBA BANK N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri
nr. 12 in Aruba,
AAN: RIORDON E. CALMES, laatst Hooiberg nr. 57-H, in Aruba, thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 27 augustus, 2022, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap ARUBA BANK N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri
nr. 12 in Aruba,
AAN: JOSEPH A. DAVIS, laatst bekend
adres Gold Coast 195-L in Aruba, thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 26 augustus, 2022, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap ARUBA BANK N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri
nr. 12 in Aruba,
A A N: EMY O.A. REEBERG, laatst bekend
adres Avicenastraat nr. 18 in Aruba, thans
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 1 september, 2022, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap ARUBA BANK N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri
nr. 12 in Aruba,
AAN: SUEN G. MALAVEZ SANTANA,
laatst bekend adres Cura Cabai Zuid nr 6, in
Aruba, thans zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 1 september, 2022, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap ARUBA BANK N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri
nr. 12 in Aruba,
AAN: PATRICIA LORETO GURIDI, laatst
bekend adres adres Avenida San Carlos Quinta 18 Urbanisacion Lafloresta Caracas, in Venezuela, thans zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 1 september, 2022, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap ARUBA BANK N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri
nr. 12 in Aruba,
AAN: ANDERSON MONTES PENA en/of
YARELIS GUTIEREZ CALDERA, laatst
bekend adres Blenchistraat nr.1, in Aruba,
thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
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ANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Dwayne D.A.
Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # vier (4)
dwangschriften betekend aan - Ivan Gomez -,
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,
D.D.A. Luidens
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Dwayne D.A.
Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Martinus Martis -, 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,
D.D.A. Luidens
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Dwayne D.A.
Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Juan Carvajal
Suero -, 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
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van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
D.D.A. Luidens
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Dwayne D.A.
Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # drie (3)
dwangschriften betekend aan - Siegmond
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,
D.D.A. Luidens
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Dwayne D.A.
Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # drie (3)
dwangschriften betekend aan - Jhon Duque
Marin -, 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,
D.D.A. Luidens
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Dwayne D.A.
Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # twee (2)
dwangschriften betekend aan - Erven van:
Hortencia Arias Castillo -, 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
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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 augustus 2022 heb ik, Dwayne D.A.
Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Rena Noel -,
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,
D.D.A. Luidens
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Dwayne D.A.
Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # drie (3)
dwangschriften betekend aan - Carlos Sandoval Pernia -, 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,
D.D.A. Luidens
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Dwayne D.A.
Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # zes (6)
dwangschriften betekend aan - Silvia Ceballos Trujillo -, 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.

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 19

LANDSCOURANT VAN ARUBA
9 september 2022
Pagina 10
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

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 augustus 2022 heb ik, Dwayne D.A.
Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # zes (6)
dwangschriften betekend aan - Dennis 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,
D.D.A. Luidens
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Dwayne D.A.
Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # twee (2)
dwangschriften betekend aan - Maria Ritzen

Paffen -, 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,
D.D.A. Luidens
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Dwayne D.A.
Luidens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # zes (6)
dwangschriften betekend aan - Karen Visbal , voorheen wonende te Aruba thans zonder
bekende woon- en verblijfplaats binnen en
buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
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op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de 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 augustus 2022 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # acht (8)
dwangschriften betekend aan - Erven van:
Cristobal Contreras Sierra -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woonen verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en
op last van de daarin genoemde Ontvanger
der belastingen die tot het einde van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE
DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is
met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen, met aanzegging dat,
bij gebreke van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn
roerende en/of onroerende zaken of door
middel van beslag op zijn vorderingen op
derden zulks tot verhaal van het op de datum
van inbeslagneming invorderbare bedrag en
kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman

AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # zes (6)
dwangschriften betekend aan - Ana Hernandez-Zarate -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # vier (4)
dwangschriften betekend aan - Erven van:
William de Ochoa Ramirez -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woonen 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 verschul-
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digde 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 29 augustus 2022 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # zes (6)
dwangschriften betekend aan - Antonio Valencia Camacho -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van
de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri
# 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het
bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente
te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke
van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende
en/of onroerende zaken of door middel van
beslag op zijn vorderingen op derden zulks
tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur

van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Gregorio
Zambrano Valera -, voorheen wonende te
Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last
van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige
bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het
bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente
te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke
van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende
en/of onroerende zaken of door middel van
beslag op zijn vorderingen op derden zulks
tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # vier (4)
dwangschriften betekend aan - Luis Montano
Del Rosario -, 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
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kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # negen (9)
dwangschriften betekend aan - Nic Jansen -,
voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde
Ontvanger der belastingen die tot het einde
van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de

dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Caramelo de
Stefano Rojas -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # negen (9)
dwangschriften betekend aan - Chanderhans
Autar -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
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genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de 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 29 augustus 2022 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # acht (8)
dwangschriften betekend aan - Guadalupe Jr
Torres -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.

Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 29 augustus 2022 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # zes (6)
dwangschriften betekend aan - Helder Campo
-, voorheen wonende te Aruba thans zonder
bekende woon- en verblijfplaats binnen en
buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
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AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # twee (2)
dwangschriften betekend aan - Juana Fernandez Matia Rosario Leonardo -, voorheen
wonende te Aruba thans zonder bekende
woon- en verblijfplaats binnen en buiten
Aruba, en op last van de daarin genoemde
Ontvanger der belastingen die tot het einde
van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # twee (2)
dwangschriften betekend aan - Mirto Fernandes Pedra -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten

van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # zeven (7)
dwangschriften betekend aan - Vereniging
Ancient Order of Forresters -, 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

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 19

LANDSCOURANT VAN ARUBA
9 september 2022
Pagina 16
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Elsie Whitfield -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Manuel De
Fernandez Matia -, voorheen wonende te
Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last
van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domi-

cilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige
bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het
bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente
te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke
van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende
en/of onroerende zaken of door middel van
beslag op zijn vorderingen op derden zulks
tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Enrique Rasmijn -, 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
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dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - John Leverock
-, voorheen wonende te Aruba thans zonder
bekende woon- en verblijfplaats binnen en
buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Nelson Geerman -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin

genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Sandra Carrero -, 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,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # zes (6)
dwangschriften betekend aan - Cherijl Dedier
-, voorheen wonende te Aruba thans zonder
bekende woon- en verblijfplaats binnen en
buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # elf (11)
dwangschriften betekend aan - Julian Bermu-

dez -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen
en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # één (1)
dwangschriften betekend aan - Nelson Molina
Valencia -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
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op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de 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.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # drie (3)
dwangschriften betekend aan - Mildred Angel
Santana -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhou-

dende te Aruba aan de Camacuri # twee (2)
dwangschriften betekend aan - Norwin Jacobus -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen
en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # twee (2)
dwangschriften betekend aan - Zhixiong Wu , 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
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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 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.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # drie (3)
dwangschriften betekend aan - Jhon Prisco
Arango -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens

AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # dertien
(13) dwangschriften betekend aan - Erven
van: Eleonora Pandellis Alfarez -, voorheen
wonende te Aruba thans zonder bekende
woon- en verblijfplaats binnen en buiten
Aruba, en op last van de daarin genoemde
Ontvanger der belastingen die tot het einde
van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 30 augustus 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # acht (8)
dwangschriften betekend aan - Carlos Geraldino De La Hoz -, 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 kos-
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ten 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.J. Kelly-Kerpens
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NOTIFICACION DI SESIONNAN DI INFORMACION PUBLICO PA E PROYECTO DI
SUMINISTRO DI GAS NATURAL PA WEB ARUBA.
Lo tuma lugar na Colegio EPI Auditorium
Sesion 1
Dia: Diaranson, 7 di september 2022
Ora: 4.00-7.00 pm
Presentacion lo cuminsa 4.30 pm
Sesion 2
Dia: Diahuebs, 8 di september 2022
Ora: 6.00-9.00 pm
Presentacion lo cuminsa 6.30 pm
META DI E REUNION
Eagle LNG ta compromete su mes pa informa e comunidad di Aruba y e otro stakeholdernan tocante e Proyecto. E proximo sesionnan publico lo ta pa presenta e resultadonan preliminario di e
Environmental and Social Impact Assesment (ESIA), cu lo ser prepara pa Royal HaskoningDHV y
lo inclui:
• Un descripcion di e instalacionnan, actividadnan di construccion y operacionnan recomenda.
• E locacion y ruta preferi pa instalacion di e pipa di gas.
• Cua medidanan ta bay wordo tuma pa evita of maneha impactonan potencial negativo.
Comentarionan ricibi durante reunion lo wordo incropora den e rapport ESIA cu lo wordo poni
disponibel mas laat durante di e aña aki.
E Proyecto
Eagle LNG ta propone pa construi un Terminal di LNG na San Nicolas pa suministra Gas Natural
na WEB Aruba, cu lo permiti e uzo di combestibel di combustion mas limpi den e generacion di
Energia pa Aruba. E proyecto ta inclui: transporte di LNG (gas likido natural) pa Aruba cu barco;
descarga y almacena e LNG den un terminal nobo ubica riba tereno di RdA; y converti e LNG den
Gas Natural. Lo construi tuberianan di gas natural nobo bao tera pa transporta e Gas Natural di e
terminal di LNG pa e terminal di WEB Aruba. Ora cu e construccion di e proyecto ta completa,
WEB Aruba lo no uza fuel oil mas pa genera electricidad.

Construccion ta programa pa cuminsa na final di aña 2022 y completa na December 2024.
Informacion adicional tocante di e projecto y con pa tuma contacto cu Eagle LNG ta disponibel na:
www.eaglelng.com
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BESCHIKKING WIJZIGINGSPERCENTAGE OPTIE- EN NATURALISATIEGELDEN
2023 VAN 8 AUGUSTUS 2022, NUMMER 2022/1
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 juni
2022 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 juni 2021;
Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;
Besluit:
Artikel 1
Het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
wordt vastgesteld op 2,7%.
Artikel 2
Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant,
de Landscourant van Aruba, de Landscourant van Curaçao en de Landscourant van Sint Maarten.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.
Artikel 4
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2023.
Den Haag, 8 augustus 2022
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
E. van der Burg
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TOELICHTING
Elk jaar worden de optie- en naturalisatiegelden in Europees Nederland, Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aangepast. Dit besluit beoogt
het percentage waarmee de optie- en naturalisatiegelden met ingang van 1 januari 2023 worden
verhoogd, vast te stellen op +2,7%.
De wettelijke regeling van indexering der optie- en naturalisatiegelden
Op grond van artikel 13 van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Stb. 2003, 113) zijn in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 (Stb. 2002, 325 hierna: BON) de verschuldigde leges vastgesteld voor de behandeling van een optieverklaring dan wel een naturalisatieverzoek.
Op grond van artikel 9, eerste lid BON worden de leges jaarlijks met ingang van1 januari met een
bepaald percentage gewijzigd. Dit percentage is gelijk aan het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen per de 30ste juni onmiddellijk voorafgaande aan die eerste januari en het indexcijfer der lonen per 30 juni in het jaar daarvoor. Bepalend is het indexcijfer van CAO-lonen per
maand (inclusief bijzondere beloningen), zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor
de Statistiek naar de stand op de laatste werkdag van elke kalendermaand en voor de eerste maal,
al dan niet voorlopig, wordt bekend gemaakt door dit Bureau. Bij de samenstelling van dit indexcijfer wordt behalve met de salarissen in het bedrijfsleven, ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de salarissen bij de overheid en met de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren.
Percentage geldend voor het jaar 2023
Voor de verhoging van de optie- en naturalisatiegelden die volgens de hiervoor beschreven wettelijke regeling per 1 januari 2023 zal plaatsvinden, komen in aanmerking de indexcijfers per 30 juni
2022 en per 30 juni 2021. Deze bedragen 127,6 respectievelijk 124,2 hetgeen een procentueel verschil van +2,7% oplevert. Afronding op grond van het BON op tienden van een procent betekent
een verhoging van de leges per 1 januari 2023 met 2,7%.
Nieuwe optie- en naturalisatiegelden
De optie- en naturalisatiegelden die met ingang van 1 januari 2023 zullen gelden, zullen nader bekend worden gemaakt en worden opgenomen in de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap. De nieuwe bedragen zullen tevens worden gepubliceerd in de
Staatscourant, de Landscourant van Curaçao en de Landscourant van Sint Maarten. In de Landscourant van Aruba zal de zakelijke inhoud worden bekendgemaakt.
Den Haag, 8 augustus 2022
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
E. van der Burg
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LANDSBESLUIT
VAN 24 AUGUSTUS 2022 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme en Volksgezondheid

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening instelling Aruba Tourism Authority er een Raad van
Toezicht bestaat;
dat de leden van de Raad van Toezicht bij landsbesluit worden benoemd;
dat de Raad van Toezicht bij brief van 20 april 2022, twee kandidaat-leden heeft voorgedragen voor de vervulling van de functie van lid van de Raad van Toezicht;
dat de Minister van Toerisme en Volksgezondheid uit de twee voorgedragen kandidaatleden de heer Charleson G. Oduber heeft gekozen voor de vervulling van de functie van lid
van de Raad van Toezicht;
dat de ministerraad op 20 mei 2022 (BE-31/22) heeft ingestemd met de benoeming van de
heer Charleson G. Oduber als lid van de Raad van Toezicht;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om de heer Charleson G. Oduber, als lid van
de Raad van Toezicht te benoemen voor een periode van vier (4) jaren;
Gelet op:
artikel 12 van de Landsverordening instelling Aruba Tourism Authority (AB 2011 no. 14);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 september 2022, de heer Charleson G. Oduber te benoemen als lid van de
Raad van Toezicht voor een periode van vier (4) jaren;

II.

te bepalen dat aan de heer Charleson G. Oduber een vergoeding van Afl. 750,- wordt toegekend per bijgewoonde vergadering, met een maximum van Afl. 24.000,- per jaar;

III.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 24 augustus 2022
J.A. Boekhoudt
De minister van Toerisme en
Volksgezondheid,
D.P. Oduber
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LANDSBESLUIT
VAN 24 AUGUSTUS 2022 No. 2
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Toerisme en Volksgezondheid,

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening instelling Aruba Tourism Authority er een Raad van
Toezicht bestaat;
dat de leden van de Raad van Toezicht bij landsbesluit worden benoemd;
dat de leden slechts éénmaal herbenoembaar zijn;
dat de heer Francisco A. Quant bij Landsbesluit van 10 juli 2018 No.3
(DWJZ/No.360/2018), met ingang van 1 januari 2018, als lid van de Raad van Toezicht is
benoemd voor een periode vier jaren;
dat de benoemingstermijn van de heer Francisco A. Quant per 1 januari 2022 is verlopen;
dat de heer Francisco A. Quant sedert 1 januari 2022 in de functie van lid van de Raad van
Toezicht is aangebleven;
dat de ministerraad op 12 april 2022 (BE-25/22) heeft ingestemd met de herbenoeming van
de heer Francisco A. Quant als lid van de Raad van Toezicht voor een periode van vier (4)
jaren;
dat abusievelijk niet is voorzien in de herbenoeming van de heer Francisco A. Quant als lid
van de Raad van Toezicht;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om de heer Francisco A. Quant, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 wederom te benoemen als lid van de Raad van Toezicht
voor een periode van vier (4) jaren;
Gelet op:
artikel 12 van de Landsverordening instelling Aruba Tourism Authority (AB 2011 no. 14);
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HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 januari 2022, de heer Francisco A. Quant wederom te benoemen als lid
van de Raad van Toezicht voor een periode van vier (4) jaren;

II.

te bepalen dat aan de heer Francisco A. Quant een vergoeding van Afl. 750,- wordt toegekend per bijgewoonde vergadering, met een maximum van Afl. 24.000,- per jaar;

III.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 24 augustus 2022
J.A. Boekhoud
De minister van Toerisme
en Volksgezondheid,
D.P. Oduber
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 19 AUGUSTUS 2022
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, COMMUNICATIE,
DUURZAME ONTWIKKELING
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde producten behorende tot de eerste levensbehoeften, zoals vastgesteld in de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) te wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
De bijlage van de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel/Merk
a. Babyvoeding;
NESTUM
-5 cereals
b. Thee;
LIPTON
-yelow label tea bags
c. Eetbareolie;
NIKA
Vegetable oil
REAL
-corn oil
-vegetable oil

d. Rijst;
NIKA
-white rice
PAR EXCELLENCE
-white lg

Inhoud

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl.)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl.)

Gelezen:
12/730 gr.

136.90

13.84

Gelezen:
36/100 ct
16/200 ct

342.70
266.54

11.54
20.20

Gelezen:
12/1.5 ltr.
4/5 ltr.

103.42
110.90

10.08
32.44

12/24 oz.
9/48 oz.
24/16 oz.
12/24 oz.
9/48 oz.
6/96 oz.
2/17.5 lbs.

107.25
142.87
99.00
74.25
93.50
113.60
108.87

10.46
19.25
4.83
7.24
12.16
22.16
63.70

78.43
74.50

15.71
29.85

93.40
86.50
85.86
79.50

3.74
5.20
8.60
15.93

Gelezen:
6/10 lbs.
3/20 lbs.
Gelezen:
30/2 lbs.
20/3 lbs.
12/5 lbs.
6/10 lbs.
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UNCLE BEN
-whole grain brown rice
-brown rice
-long grain white

Gelezen:
12/1 lbs.
12/2 lbs.
12/1 lbs.
6/5 lbs.
4/10 lbs.

38.31
72.67
35.27
74.90
95.61

3.84
7.28
3.53
15.01
28.73

Deze Ministeriële Regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 20 augustus 2022 ligt, dan werkt deze regeling terug
tot en met 20 augustus 2022.
Dhr. mr. Geoffrey B. Wever
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