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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 11 april 2022 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de
echtscheiding uitgesproken tussen:
PAULA FLORIAN VASQUEZ en ROLAND
JOSEPH VENANCIO HOEK, conform de
verklaring uit het Bevolkingsregister van
Aruba of, ROLAND JOSEPH VENANCIO
conform Huwelijksakte van de Dominicaanse
Republiek, beiden wonende in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 4 juli 2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de echtscheiding uitgesproken tussen:
ALFREDO ANTONIO TORRES RUIDIAZ,
wonende in Aruba en
TANJA GRATIA TJOU TAM SIN, wonende
in Nederland
De deurwaarder,
B.R. Roos

EDITIE NO. 22

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:
- TERAN DOBOBUTO, Juan Jose, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in
VENEZUELA
om op dinsdag, 31 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
FERNÁNDEZ RUÍZ, Lisaury Del Valle ingediend
ontkenning
vaderschapverzoek
AUA202203289 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:
- alle belanghebbenden, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats,
om op 10 januari 2023 om 09:15 uur voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Stichting Bucuti Tara
Nature Preservation Foundation ingediend
verzoek voor benoeming notaris, e.d. m.b.t.
een eigendomsgrond gelegen te Bucurui t.n.v.
wijlen Anthony de La Concesion en Pedro
Figaroa AUA202201918 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- LAMOSO GODOY, Maria Eugenia, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats
om op dinsdag 10 januari 2023 om 10:15 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
FOWLER, Marc Anthony Lindero ingediend
ouderlijk gezagverzoek AUA202203464 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- ARAUJO, Aderson, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats
om op dinsdag 17 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 DE
LOS SANTOS JIMENEZ, Yinette ingediend
ontkenning
vaderschapverzoek
AUA202203517 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever

ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba van 30 augustus 2022, behorende bij nr. AUA202101133EJ, is mevrouw Petra Filomena FARRO, geboren op
29 juni 1946 in Aruba, wonende in Aruba,
ondercuratele gesteld met benoeming van de
heer Eithel Randall PETROCHI tot curator.
De advocaat,
mr P.M.E. Mohamed
FAILLISSEMENT
Bij vonnis van 4 oktober 2022 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba de naamloze vennootschap Faberge Group N.V. h.o.d.n.
Faberge Group, gevestigd in Aruba te J.E.
Irausquin Boulevard 244, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr
A.H.M. van de Leur tot Rechter-commissaris
en ondergetekende, kantoorhoudende te Caya
Dr. J.E.M. Arends 12, als curator.
mr E.H.J. Martis
curator
Brown Advocaten
Caya Dr. J.E.M. Arends 12
Telefoon: (0297)-5234242
Telefax: (0297)-5234220
LIQUIDATIE
ALLISTER CORPORATION A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 4
oktober 2022 is besloten de vennootschap te
ontbinden onder benoeming van ATS Management N.V, gevestigd te Caya Dr. J.E.M.
Arends 18-A, Oranjestad, Aruba tot vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
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LIQUIDATIE
SLOTVERANTWOORDING
VAN TENECAS
(in liquidatie)
Slotverantwoording met betrekking tot liquidatie van de Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap, opgericht naar het recht van Aruba: TENECAS A.V.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Aruba, hierna genoemd:
“TENECAS”.
Vanwege het feit dat de vennootschap geen
activa c.q. baten (meer) heeft, zullen er geen
uitkeringen worden gedaan. De vereffening is
hiermede voltooid en de vennootschap is opgehouden te bestaan.
De Kamer van Koophandel wordt bij deze
verzocht de inschrijving van TENECAS per 1
juli 2022 door te halen.
De vereffenaar,
Richie J. Kock
LIQUIDATIE
SANDRA PIEDRAHITA SALON VBA
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 30
september 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 ingevolve 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,
Ignacio Eusebio Danje
Papaya 20f

LIQUIDATIE
SLOTVERANTWOORDING
ESPINOZA CONSTRUCTION
(in liquidatie)
Slotverantwoording met betrekking tot liquidatie van de Naamloze Vennootschap, opgericht naar het recht van Aruba: Espinoza Construction (in liquidatie), statutair gevestigd in
Aruba, hierna genoemd: “De Vennootschap”.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
actieve c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan. (Artikel 31, zevende
lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
van Aruba (AB 1989 no. GT 100).
De vereffening is hiermede voltooid en de
vennootschap is opgehouden te bestaan.
De Kamer van Koophandel wordt verzocht de
inschrijving van Espinoza Construction per
13 oktober 2022 door te halen.
De vereffenaar,
Ramona Amador Espinosa Beltré
Edenstraat 7
LIQUIDATIE
KUNUKUPOS HOLDING N.V.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording van bovengenoemde vennootschap in liquidatie is ten
kantore van het handelsregister zo mede ten
kantore van de vennootschap ter inzage nedergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
LIQUIDATIE
QCI (QUALITY COLOMBIA
INTERNATIONAL) A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar van de bovengenoemde vennootschap, deelt hierbij mede dat de vereffening heeft plaatsgevonden conform het plan
van uitkering en dat de rekening en verantwoording ten kantore van het handelsregister
zo mede ten kantore van de vennootschap ter
inzage is nedergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
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LIQUIDATIE
ROCK HOSPITALITY N.V.
(in liquidatie)
In de op 23 april 2021 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van bovengenoemde vennootschap werd besloten de vennootschap te ontbinden per 23
april 2021.
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,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36, P.O. Box 1256
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
CHUCHO CONSTRUCTION N.V.
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 19
september 2022 is besloten de rechtspersoon
per 19 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,
Adelis Cambero
De Vuyst 137 – Juwana Morto
San Nicolas

OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Toerisme en Volksgezondheid is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door ATA te financieren project:
“Reconstructie betonnen trap te Baby Beach Sero Colorado
Volgens bestek DOW nr. 11, dj. 2022
Korte omschrijving van het werk:
Het werk bestaat uit reconstructie bestaande
betonnen trap, aanleg van een betonnen pad
en gedeeltelijk slopen van bestaande turtle
wall en bouwen van nieuwe turtle wall.
Uitvoeringstermijn:
40 werkbare werkdagen na datum van aanvang inclusief bestellingstijd.
Het bestek is vanaf 10 oktober 2022 verkrijgbaar bij D.O.W. tegen betaling van
Afl.250,00.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 10 oktober 2022 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 20 oktober
2022 om 10.00 vm te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 28 oktober 2022.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 4
november 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.
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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
De Minister van Toerisme en Volksgezondheid is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door ATA te financieren project:
“Renovatie van trap & bouw van uitkijkpunt
te Hooiberg”

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.

Volgens bestek D.O.W. nr. 12, dj. 2022
Korte omschrijving van het werk:
Het werk bestaat uit het renoveren van de bestaande trap, het slopen van de bestaande
rustplaats en herbouwen hiervan en het aanleggen van een uitkijkpunt.
Uitvoeringstermijn:
35 werkbare werkdagen na datum van aanvang inclusief bestellingstijd.
Het bestek is vanaf 10 oktober 2022 verkrijgbaar bij D.O.W. tegen betaling van
Afl.250,00.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 10 oktober 2022 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 19 oktober
2022 om 10.00 vm te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 26 oktober 2022.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 2
november 2022 om 11.00 vm op het kantoor
van de Directeur van de Dienst van Openbare
Werken.

UITGEGEVEN NUMMERS VAN HET
AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
Door de minister van Justitie en Sociale Zaken zijn in de jaargang 2022 de volgende
nummers van het Afkondigingsblad van Aruba uitgegeven:
No. 91
LANDSVERORDENING van 4
juli 2022 houdende regels inzake de normering van bezoldigingen, salarissen en daarmee
samenhangende vergoedingen
van topfunctionarissen in de
publieke en semipublieke sector
(Landsverordening normering
topinkomens)
No. 92

MINISTERIËLE REGELING
van 7 juli 2022 ter uitvoering
van de artikelen 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening
(AB 1989 no. 51) en 5 van de
Algemene
politieverordening
(AB 1995 no. GT 8) (Regeling
afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLVIII)
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No. 93

No. 94

MINISTERIËLE REGELING
van 8 juli 2022 ter uitvoering van
de artikelen 16, eerste lid, van de
Calamiteitenverordening
(AB
1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB
1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen
COVID-19 XLIX)

LANDSVERORDENING van 7
juli 2022 tot wijziging van de
Arbeidsverordening 2013 (AB
2013 no. 14) (herformulering
definitie carnavalsmaandag)

No. 96

LANDSVERORDENING van 7
juli 2022 tot wijziging van de
Landsverordening
kinderopvang (AB 2017 no. 38) (redactionele verbeteringen)

No. 98

No. 99

LANDSBESLUIT, houdende
algemene maatregelen, van 13
juli 2022 tot wijziging van het
Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB
2004 no. 18) in verband met de
inperking van de aanspraak van
verzekerden op geneesmiddelen
ten laste van het Algemeen
Fonds Ziekte-kosten

No. 100

MINISTERIËLE REGELING
van 19 juli 2022 ter uitvoering
van de artikelen 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening
(AB 1989 no. 51) en 5 van de
Algemene
politieverordening
(AB 1995 no. GT 8) (Regeling
afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LII)

No. 101

MINISTERIËLE REGELING
van 22 juli 2022 ter uitvoering
van de artikelen 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening
(AB 1989 no. 51) en 5 van de
Algemene
politieverordening
(AB 1995 no. GT 8) (Regeling
afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LIII)

No. 102

MINISTERIËLE REGELING
van 25 juli 2022 ter uitvoering
van de artikelen 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening
(AB 1989 no. 51) en 5 van de
Algemene
politieverordening
(AB 1995 no. GT 8) (Regeling
afzondering- en inreismaatrege-

MINISTERIËLE REGELING
van 13 juli 2022 ter uitvoering
van de artikelen 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening
(AB 1989 no. 51) en 5 van de
Algemene
politieverordening
(AB 1995 no. GT 8) (Regeling
afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 L)

No. 95

No. 97

nemers en zelfstandigen die
door de gevolgen van de
COVID-19-pandemie geen of
een zeer beperkt loon respectievelijk geen of een zeer beperkt
inkomen genieten (Landsverordening tijdelijke FASE)

MINISTERIËLE REGELING
van 15 juli 2022 ter uitvoering
van de artikelen 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening
(AB 1989 no. 51) en 5 van de
Algemene
politieverordening
(AB 1995 no. GT 8) (Regeling
afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LI)
LANDSVERORDENING van
12 juli 2022 houdende regels
inzake de tijdelijke verstrekking
van financiële steun in de vorm
van een loontoelage aan werk-
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len COVID-19 LIV)
No. 103

No. 104

No. 105

No. 106

No. 107

MINISTERIËLE REGELING
van 28 juli 2022 ter uitvoering
van de artikelen 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening
(AB 1989 no. 51) en 5 van de
Algemene
politieverordening
(AB 1995 no. GT 8) (Regeling
afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LV)
LANDSBESLUIT van 25 juli
2022 no. 1, houdende uitgifte
van schatkistpromessen tot een
maximum van Afl. 20.000.000,LANDSVERORDENING van
22 juli 2022 tot wijziging van
de Handelsregisterverordening
(AB 1991 no. GT 15) en de
Landsverordening voorkoming
en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011
no. 28) (registratie uiteindelijk
belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts
en soortgelijke juridische constructies)
MINISTERIËLE REGELING
van 29 juli 2022 ter uitvoering
van de artikelen 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening
(AB 1989 no. 51) en 5 van de
Algemene
politieverordening
(AB 1995 no. GT 8) (Regeling
afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LVI)
MINISTERIËLE REGELING
van 3 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste
lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5
van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8)

(Regeling afzondering- en inreismaatregelen
COVID-19
LVII)
No. 108

MINISTERIËLE REGELING
van 5 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste
lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5
van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8)
(Regeling afzondering- en inreismaatregelen
COVID-19
LVIII)

No. 109

MINISTERIËLE REGELING
van 9 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste
lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5
van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8)
(Regeling afzondering- en inreismaatregelen
COVID-19
LIX)

No. 110

MINISTERIËLE REGELING
van 12 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LX)

No. 111

MINISTERIËLE REGELING
van 15 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen
COVID-19
LXI)
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No. 112

No. 113

No. 114

No. 115

No. 116

MINISTERIËLE REGELING
van 18 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen
COVID-19
LXII)
MINISTERIËLE REGELING
van 17 augustus 2012 tot het
vaststellen van regels ten aanzien van de vluchtadviseur (Regeling vluchtadviseurs)
MINISTERIËLE REGELING
van 16 augustus 2022 houdende
regels met betrekking tot de rubricering van overheidsbescheiden dat bijzondere gegevens
bevatten en de wijze van opslag
van dit bescheiden (Regeling
rubriceren en opslag bijzondere
gegevens)
MINISTERIËLE REGELING
van 19 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen
COVID-19
LXIII)
MINISTERIËLE REGELING
van 24 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen
COVID-19

LXIV)
No. 117

MINISTERIËLE REGELING
van 26 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen
COVID-19
LXV)

No. 118

BESLUIT van 10 maart 2022
tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets in verband met
de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021

No. 119

BESLUIT van 17 mei 2022 tot
vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van het Besluit van 10 maart 2022 tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets in verband met de
overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 (Stb. 2022, 115)

No. 120

REGELING van de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 juli 2022, nr.
IENW/BSK-2022/154091, houdende wijziging van de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen in verband met wijzigingen als gevolg van internationale verplichtingen en andere
actualisaties
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No. 121

MINISTERIËLE REGELING
van 30 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen
COVID-19
LXVI)

No. 126

MINISTERIËLE REGELING
van 8 september 2022 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen
COVID-19
LXIX)

No. 122

LANDSBESLUIT, houdende
algemene maatregelen, van 23
augustus 2022 ter uitvoering
van artikel 2, tweede lid, van de
Landsverordening beperking tabaksproducten en aanverwante
producten (AB 2016 no. 44)

No. 127

LANDSBESLUIT van 6 september 2022 no. 4, houdende de
inwerkingtreding
van
het
Landsbesluit bewijzen van bevoegdheid voor het luchtvaartpersoneel (AB 2019 no. 34)

No. 128

LANDSBESLUIT, houdende
algemene maatregelen, van 29
augustus 2022 tot wijziging van
het Landsbesluit bewijzen van
bevoegdheid voor het luchtvaartpersoneel (AB 2019 no.
34) (aanpassing leeftijd piloten
en medische keuringen)

No. 129

LANDSBESLUIT van 11 augustus 2022 no. 1, houdende de
inwerkingtreding van artikel 50,
derde lid, onderdeel c, van de
Landsverordening
toezicht
kansspelen (AB 2021 no. 150)

No. 130

LANDSBESLUIT van 23 september 2022 no. 1, houdende
uitgifte van schatkistpromessen
tot een maximum van Afl.
105.000.000,-

No. 123

LANDSBESLUIT, houdende
algemene maatregelen, van 1
september 2021 tot wijziging
van het Landsbesluit burgerlijke
stand (AB 2002 no. 30)

No. 124

MINISTERIËLE REGELING 2
september 2022 van ter uitvoering van de artikelen 16, eerste
lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5
van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8)
(Regeling afzondering- en inreismaatregelen
COVID-19
LXVII)

No. 125

MINISTERIËLE REGELING
van 5 september 2022 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen
COVID-19
LXVIII)
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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 ondergetekende deurwaarder
van 3 oktober 2022, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Directeur van de DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van Mirto Albertico Tromp en Swinda Lucresia Tromp;
beiden wonende in Aruba, aan: VALERIA
CATHALINA TROMP; zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders
BETEKEND:
een grosse van een tussenvonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 28 september 2022, met OPROEPING: om op
maandag, 31 oktober 2022 om 14:00 uur in
het gerechtgebouw in Aruba te verschijnen;
De gerechtsdeurwaarder,
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 ondergetekende deurwaarder
van 3 oktober 2022, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Directeur van de DWJZ in
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN
heeft getekend, is ten verzoeke van Mirto Albertico Tromp en Swinda Lucrecia Tromp;
beiden wonende in Aruba, aan: MARIA
VALENTINA TROMP; zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders
BETEKEND:
een grosse van een tussenvonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 28 september 2022, met OPROEPING: om op
maandag, 31 oktober 2022 om 14:00 uur in
het gerechtgebouw in Aruba te verschijnen;
De gerechtsdeurwaarder,
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, 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 11 oktober
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is Gena BRAHAM, laatst bekende adres te
Weg Fontein 128 in Aruba thans met onbekende woon- en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om maandag, 9 januari 2023 des voormiddags
om 08:30 uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd
aan de J.G. Emanstraat nr. 51 Aruba te verschijnen, teneinde op het door John Laurence
JOSEPH, ingediend verzoek te worden gehoord.
De gerechtsdeurwaarder,
Josefin P. Locadia
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende deurwaarder van 10 oktober 2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat # 53 in Aruba, die oorspronkelijke
voor GEZIEN heeft getekend, is
BETEKEND:
een akte wijziging van eis gedateerd 6 oktober 2022, in de zaak van De coöperatieve
vereniging MARRIOTT VACATION CLUB
INTERNATIONAL OF ARUBA, gevestigd
in
Aruba
tegen
MOHAMMAD
NIZAMUDDIN, zonder bekende woon- of
verblijfplaats in Aruba.
De gerechtsdeurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, L.R. Morales-Wix,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 6 oktober
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
JEFFREY FRANKLYN, zonder bekende
woon- en of verblijfplaats in Aruba,
OPGEROEPEN:
om op dinsdag 1 november 2022 om 14:00
uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G.
Emanstraat 51 in Aruba te verschijnen, teneinde op het door De stichting STICHTING
ZIEKENVERPLEGING ARUBA, gevestigd
in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.

De gerechtsdeurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING
Op 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Maria Ocampo Rayo -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Jimmy van
Putten -, 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
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om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Elijah Echteld
-, voorheen wonende te Aruba thans zonder
bekende woon- en verblijfplaats binnen en
buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetge-

ving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 zes (6)
dwangschriften betekend aan - Micheal Roche -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen
en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Charles Fermina -, 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
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zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Jorky Pacheco
Nunez Perez Batista -, 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 dwang-

schriften 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 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vijf (5)
dwangschriften betekend aan - Michael Hector -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen
en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vijf (5)
dwangschriften betekend aan - Charlotte
Stenfert Kroese -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van
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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 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 dertien
(13) dwangschriften betekend aan - Rofles
Liesdek -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige

voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 acht (8)
dwangschriften betekend aan - Serafina
Tromp -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Lydia Radings
-, voorheen wonende te Aruba thans zonder
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bekende woon- en verblijfplaats binnen en
buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 twee (2)
dwangschriften betekend aan - John Cole -,
voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde
Ontvanger der belastingen die tot het einde
van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderba-

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

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 22

LANDSCOURANT VAN ARUBA
21 oktober 2022
Pagina 16
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

AANKONDIGING
Op 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Jose BonillaLozano -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Anne Sakoff
Theis -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,

met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Simon Alvarez Antunez -, 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
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AANKONDIGING
Op 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 tachtig
(80) dwangschriften betekend aan - Eleazar
Ramirez Zuniga -, 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 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Martijn
Pieksma -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,

met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
AANKONDIGING
Op 29 september 2022 heb ik, Susan J. KellyKerpens, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Gavin Ranger
-, voorheen wonende te Aruba thans zonder
bekende woon- en verblijfplaats binnen en
buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.J. Kelly-Kerpens
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LANDSBESLUIT
VAN 27 SEPTEMBER 2022 NO. 6
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN SOCIALE ZAKEN;
Overwegende:
dat Aruba in het jaar 2001 het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind heeft geratificeerd en zich hierdoor verbindt om op een zo volledig mogelijke wijze de rechten van
kinderen door middel van de verschillende artikelen die in het Verdrag worden beschreven te
waarborgen en te beschermen;
dat de Landsverordening Kinderopvang (AB 2017 no. 38) op 15 juni 2017 door het Parlement is aangenomen;
dat de Landsverordening Kinderopvang opgesteld is met het doel, regels vast te stellen voor
kindercentra, die het welbevinden en de veiligheid van kinderen waarborgen, middels het bevorderen en het garanderen van de kwaliteit van de kinderopvang;
dat door middel van een effectieve en doelmatige uitvoering van het Internationaal Verdrag
voor de Rechten van het Kind en Landsverordening Kinderopvang de behoefte is ontstaan
om een departement voor minderjarigen (kinderen en jongeren) op te richten, namelijk: het
Departamento di Mucha y Hoben;
dat het Departamento di Mucha y Hoben belast zal zijn met het stellen van kwaliteitseisen
voor de voorschoolse opvang (0-4 jaar) op Aruba en eventueel ook de naschoolse opvang (412 jaar), om de rechten van jongeren en kinderen te waarborgen;
dat het wenselijk en noodzakelijk is om het Departamento di Mucha y Hoben middels onderhavig landsbesluit in te stellen;
Gelet op:
artikel 10 van de Landsverordening instelling ministeries 2022 (AB 2022, no. 18);
HEEFT BESLOTEN:
I.

bij het ministerie belast met Sociale Zaken, het Departamento di Mucha y Hoben in te stellen
met ingang van 1 oktober 2022;

II.

dat het Departamento di Mucha y Hoben als doelstelling heeft: een structureel en duurzaam
karakter geven aan de rechten van het kind en de jongeren, zoals is vastgelegd in het verdrag
voor de rechten van het kind door onder andere de naleving en waarborging van de voorwaarden en de voorzieningen binnen de voor- en naschoolse kinderopvang, verbetering van
veiligheid en bescherming, algemene welzijn, goede en gezonde ontwikkelingskansen;
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III. dat het Departamento di Mucha y Hoben streeft naar de verwezenlijking van bovenstaande
doelstelling door middel van het uitvoeren van de volgende hoofdtaken:
1. het bijhouden van de administratie en de landelijke registratie van kinderopvangcentra
en het uitgeven van vergunningen voor de kinderopvangcentra;
2. het uitvoeren van toezicht en controle op de naleving van de voorwaarden en voorzieningen zoals neergelegd in de Landsverordening Kinderopvang en andere relevante regelingen;
3. het voorbereiden, ontwikkelen en evalueren van kinder- en jeugdbeleid zo nodig met relevante partners in het sociale, gezondheid, onderwijs en justitiële werkgebied;
4. het ontplooien van beleidsprogramma’s om kennis en expertise te vergroten door middel
van activiteiten die gerelateerd zijn aan de rechten van het kind en jongeren en waar ook
beroepsgroepen terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning;
5. het gevraagd en ongevraagd ondersteunen en advies geven inzake alle aangelegenheden
aangaande kinderopvang en kinder- en jeugdbeleid;
IV. dat de leiding van het Departamento di Mucha y Hoben berust bij het hoofd van het Departamento di Mucha y Hoben;
V.

dat het Departamento di Mucha y Hoben zal bestaan uit:
1. leiding;
2. afdeling Beleid en Projecten;
3. afdeling Uitvoering Kinderopvang;

VI. dat dit landsbesluit in werking treedt met ingang van 1 oktober 2022 en zal worden bekend
gemaakt in de Landscourant van Aruba.
Oranjestad, 27 september 2022
J.A. Boekhoudt

de minister van Justitie en Sociale Zaken,
R.G. Tjon
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LANDSBESLUIT
VAN 20 OKTOBER 2022 No. 1
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA a.i.
Op voordracht van de Minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken, de Minister
van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening en
de Minister van Justitie en Sociale Zaken; a.i.
Gelezen:
de ministerraadbeslissing van 11 oktober 2022 (BE-61/22);

In overweging genomen hebbende:
dat bij Landsbesluit van 10 juni 2019 No.1 (DWJZ/No. B&A/2019/2034/2990) de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela voor de duur van drie maanden is beperkt tot de door de
directeur van de Directie Luchtvaart per geval te beoordelen vluchten voor vervoer over en
weer tussen Aruba en Venezuela van personen van de Nederlandse en Venezolaanse nationaliteit, die terugkeren naar Aruba respectievelijk Venezuela;
dat de periode van de tijdelijke beperking van de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela bij
Landsbesluit van 2 december 2019 No.1 (DWJZ/No.948/19), van 5 maart 2020 No.1
(DWJZ/No.201/20), van 9 juni 2020 No.1 (DWJZ/No.354/20), van 9 september 2020 No.2
(DWJZ/No.622/20), van 9 december 2020 No.1 (DWJZ/No.856/20), van 9 maart 2021
No.1 (DWJZ/No.165/21), van 8 juni 2021 No.1 (DWJZ/No.372/21), van 7 september 2021
No.2 (DWJZ/No.1218/21), van 29 december 2021 No.3 (DWJZ/No.848/21) en van 2 maart
2022 No.3 (DWJZ/No.112/22) is verlengd, telkens met drie maanden;
dat de periode van de tijdelijke beperking van de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela bij
Landsbesluit van 3 juni 2022 No.1 (DWJZ/No.328/22) is verlengd met zes weken;
dat de periode van de tijdelijke beperking van de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela bij
Landsbesluit van 14 juli 2022 No.3 (DWJZ/No.328A/22) is verlengd met 3 maanden;
dat laatstgenoemd landsbesluit op 23 oktober 2022 zal vervallen;
dat in Venezuela nog steeds sprake is van een ernstige crisissituatie op politiek, sociaal, financieel en economisch gebied die een mogelijke uitstraling naar de regio kan hebben, onder andere naar Aruba;
dat niet uit te sluiten is dat verdere escalatie van de crisissituatie in Venezuela ernstige gevolgen kan hebben voor Aruba, onder meer in de vorm van een toename van de migratiestroom vanuit Venezuela naar Aruba, wat weer nadelige gevolgen kan hebben voor de
openbare orde en veiligheid in Aruba;
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dat er voorts geen indicaties zijn dat Venezuela haar grenzen ook voor verkeer uit Curaçao
en Bonaire weer open zal stellen;
dat, gelet op het vorenstaande, het noodzakelijk is om de periode van de tijdelijke beperking
van de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela zoals vastgesteld bij Landsbesluit van 14 juli
2022 No.3 (DWJZ/No.328A/22) te verlengen met drie maanden;
Gelet op:
artikel 4 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 23 oktober 2022 de periode van de tijdelijke beperking van de luchtvaart
tussen Aruba en Venezuela, onder dezelfde voorwaarden zoals vastgesteld in het Landsbesluit van 10 juni 2019 No.1 (DWJZ/No. B&A/2019/2034/2990), te verlengen met drie (3)
maanden;

II.

dat aan deze verlenging bekendheid wordt geven door middel van publicatie in een
“NOTICE TO AIRMEN”;

III. dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 20 oktober 2022
A. Vrolijk

De minister van Transport,
Integriteit, Natuur en Ouderenzaken,
U.M. Arends

De minister van Algemene Zaken, Innovatie,
Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening,
E.C. Wever-Croes

De minister van Justitie en Sociale Zaken, a.i.
E.J.H. Croes
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 3 OKTOBER 2022
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, COMMUNICATIE,
DUURZAME ONTWIKKELING
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is dat de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde
aardolieproducten zoals vastgelegd in de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) te
wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
Artikel 2 van de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) komt voor wat betreft het gedeelte dat betrekking heeft op de verkoopprijzen van benzine, gasolie en kerosine als volgt te luiden:
Het is verboden in Aruba de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groothandels- of kleinhandelsprijs per liter dan hieronder aangegeven:
Groothandelsprijs:
Benzine Unleaded-premium
Gasolie U.L.S.
Kerosine

:
:
:

225,1
230,9
217,0

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

:
:
:

254,9
259,4
240,1

Artikel II
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de Landscourant van Aruba en indien die dag na 12 oktober 2022 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en
met 12 september 2022.
Dhr. mr. Geoffrey B. Wever
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 3 OKTOBER 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. Bonen;
GOYA
-black beans dry
-red kidney beans dry
b. Melk Tetra Pack;
DISTINCTION
-uht milk 2%
-uht milk 3.25%
c. Eetbare Olie;
CRISCO
-canola oil
-vegetable oil
MARINA
-soybean vegetable oil
REAL
-corn oil

-vegetable oil

Inhoud

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl.)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl.)

Gelezen:
24/1 lbs.
6/4 lbs.
24/1 lbs.
6/4 lbs.

74.65
74.65
77.30
77.30

3.77
15.09
3.91
15.63

Gelezen:
12/1 ltr.
12/1 ltr.

31.79
32.94

3.21
3.33

67.34
56.40

6.81
5.70

111.52

22.54

136.46
106.44
133.73
171.81
159.51
70.96
90.07
107.38
105.48

6.65
10.38
17.39
33.51
93.33
6.92
11.71
20.94
61.72

Gelezen:
12/16 oz.
12/16 oz.
Gelezen:
6/96 oz.
Gelezen:
24/16 oz.
12/24 oz.
9/48 oz.
6/96 oz.
2/17.5 lbs.
12/24 oz.
9/48 oz.
6/96 oz.
2/17.5 lbs.
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SUPER FRY
-vegetable oil

ORKIDE
-sunflower

Gelezen:
12/750 ml.
6/1.42 ltr.
6/3 ltr.
Gelezen:
24/500 ml.
12/1 ltr.
6/2 ltr.
6/3 ltr.
4/5 ltr.

50.47
47.50
101.38

5.10
9.60
20.49

81.12
78.67
78.67
117.95
130.43

4.10
7.95
15.90
23.84
39.54

Deze Ministeriële Regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 1 oktober 2022 ligt, dan werkt deze regeling terug
tot en met 1 oktober 2022.
Dhr. mr. Geoffrey B. Wever
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