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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 21 maart 2022 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de
echtscheiding uitgesproken tussen:
XIMENA PATRISIA ORTEGA en
ERWIS GARCÍA ROCHA, beiden wonende
in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- MADURO, Chrislaine Josanny, wonende
in CURAÇAO
om op dinsdag, 8 november 2022 om 11:00
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend OTS
minderjarigenverzoek AUA202203248 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever
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WIJZIGING VAN DE HANDLEIDING
VOOR DE TOEPASSING VAN DE
RIJKSWET OP HET NEDERLANDERSCHAP 2003, TOEGESPITST OP HET
GEBRUIK IN ARUBA
Een wijziging van de Handleiding voor de
toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst, op het gebruik in
Aruba, heeft plaatsgevonden. Het wijzigingsbesluit is geplaatst in de navolgende uitgave
van de Nederlandse Staatscourant:
Stcrt. 2022, nr. 16869
De integrale versie van de Handleiding is te
vinden op de website: www.wetten.nl
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BELEIDSRICHTLIJNEN
VESTIGINGSVERORDENING
BEDRIJVEN
De minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzaam Ontwikkeling deelt
hierbij mede dat bij de indiening van een verzoek ter verkrijging van een vergunning ingevolge de “Vestigingsverordening Bedrijven” tot het vestigen en drijven van een zaak
ingaande 1 oktober 2022 nieuwe Beleidsrichtlijnen zijn geïntroduceerd.
Deze nieuwe beleidsrichtlijnen zijn te vinden
op de website: www.overheid.aw
LIQUIDATIE
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
VAN AANDELEN PONSON’S
ELECTRICAL GENERAL STORE N.V.
(in liquidatie)
In de op 11 juli 2022 gehouden buitengewone
algemene vergadering van bovengenoemde
stichting is besloten de bovengenoemde stichting te ontbinden per 1 januari 2022 onder
benoeming van de heer Kenneth Lionel Ponson tot vereffenaar. Er zijn geen baten aanwezig.
De vereffenaar,
K.L. Ponson
LIQUIDATIE
RMFB ENVIRO RENTALS N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 22
september 2022 is besloten de rechtspersoon
per 22 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,
Maduro Edgar Felipe Alexander
Cunucu Abou 33 A
LIQUIDATIE
CLAMBA REAL ESTATE VBA
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 1306-2022 is besloten de rechtspersoon per 3006-2022 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) vereffening van de rechtspersoon is
beëindigd.
Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Dhr. L. de Jong
Papaya 6 O
Shiribana
Aruba
LIQUIDATIE
VIOLA CORPORATION A.V.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 28
oktober 2010 is besloten de rechtspersoon 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
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is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
D.W. van Dam
Coral Cliff 11
Curaçao
LIQUIDATIE
THE FACTORY HOUSES REAL
ESTATE VBA
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 23
september 2022 is besloten de rechtspersoon
per 27 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,
Soraida A. Knoop
Wayaca 337A
LIQUIDATIE
POLAN’S CUCINE VBA
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 23
september 2022 is besloten de rechtspersoon
per 27 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,
Soraida A. Knoop
Wayaca 337A
LIQUIDATIE
RADIO HOLLAND ARUBA N.V.
(in liquidatie)
gevestigd in Aruba
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar verklaart hierbij dat alle
schulden voldaan zijn, en het resterend Liquidatie saldo is gedistribueerd overeenkomstig
de bepalingen in de statuten van de vennootschap en concludeert dat voor zover bekend
geen baten meer aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) de vereffening van
de rechtspersoon is beëindigd.
Deze verklaring is bij het Handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
LIQUIDATIE
SARATOGA INVESTMENTS N.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en de
naam is doorgehaald in het handelsregister.
De vereffenaar,
Robert Wever
Kaya Urdal 3, Curaçao
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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 19 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: JACQUELINE J. DE WINDT, zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba
of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De gerechtsdeurwaarder,
Magali M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 19 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: 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 gerechtsdeurwaarder,
Magali M.C. Croes

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 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 22 september 2022,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
voor GEZIEN heeft getekend, is ALEXI
RAMON GOMEZ NARANJO, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 16 januari 2023 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 PERSIDA RAMIREZ
BRITO, ingediend verzoek (AUA202203177
EJ) te worden gehoord.
De gerechtsdeurwaarder,
Magali M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 29 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: RIORDON E. CALMES, laatst Hooiberg nr. 57-H, in Aruba, thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
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een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De gerechtsdeurwaarder,
Magali M.C. Croes

op Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Freddy Enrique Chacon, ingediend verzoek te
worden gehoord.
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 de ondergetekende, deurwaarder, van 27 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: 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 gerechtsdeurwaarder,
Magali M.C. Croes

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 21 september 2022 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: ERWIN JEAN
PIERRE COLINA; offcieël ingeschreven als
wonende in Aruba te Savaneta 50, thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op dinsdag, 13 december 2022 des voormiddags om 09:00 uur; ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
op Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Katerine Jimenez Guzman, ingediend verzoek
te worden gehoord.
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 21 september 2022 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: MARIA
ROMELIA PINTOJAIMES; zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 16 januari 2023 des voormiddags om 09:00 uur; ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 26 september 2022 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: DRIVE
MOTORS N.V; zonder bekende vestiging
en/of kantoorhoudende plaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op donderdag, 1 december 2022 des
voormiddags om 08:30 uur ; ter terechtzitting
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van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr.
51 op Aruba, te verschijnen teneinde op het
door Esther Jolanda Inocencia-Tromp, ingediend verzoek te worden gehoord.
De gerechtsdeurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING
Op 21 september 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vierentwintig (24) dwangschriften betekend aan Sandro Melaan -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 21 september 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 achttien
(18) dwangschriften betekend aan - Rodney
Falcon -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats bin-

nen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 21 september 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Shannon Rollock -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woon-
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en/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 21 september 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 zes (6)
dwangschriften betekend aan - Luis Mauricio
Pardilla -, 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,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 21 september 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 zeven
(7) dwangschriften betekend aan - Celso

Paredes Avalos -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van
de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri
# 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het
bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente
te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke
van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende
en/of onroerende zaken of door middel van
beslag op zijn vorderingen op derden zulks
tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van de
belastingschuldige voornoemd onbekend zijn,
heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de
Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 21 september 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vier (4)
dwangschriften betekend aan - Ahmadu Sint
Jago -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
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op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 21 september 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Shelo Baptiste
-, 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,
M.G. Geerman

AANKONDIGING
Op 21 september 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 twaalf
(12) dwangschriften betekend aan - Ana Mercedes Rosa -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 21 september 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Vicente Bodre
Sabino -, 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,
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met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 21 september 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 twaalf
(12) dwangschriften betekend aan - Gioconda
Werleman -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Direc-

tie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 21 september 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 negen
(9) dwangschriften betekend aan - Teun Verrips -, 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,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 21 september 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Mauro Stanchieri di Battista -, voorheen wonende te
Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last
van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domi-
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cilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige
bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het
bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente
te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke
van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende
en/of onroerende zaken of door middel van
beslag op zijn vorderingen op derden zulks
tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van de
belastingschuldige voornoemd onbekend zijn,
heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de
Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 21 september 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 twee (2)
dwangschriften betekend aan - Evelyn Haes -,
voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde
Ontvanger der belastingen die tot het einde
van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bij-

behorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 21 september 2022 heb ik, Mervine G.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 twee (2)
dwangschriften betekend aan - Jesiray Werleman -, 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,
M.G. Geerman
AANKONDIGING
Op 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vijfentwintig (25) dwangschriften betekend aan Robert de Randamie -, voorheen wonende te
Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last
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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 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 tien (10)
dwangschriften betekend aan - Erven van:
Frans Croes -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belasting-

schuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Fausto Marchena Villafañe -, 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 22 september 2022 heb ik, Sharine M.L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Jianqiang 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
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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 twee (2)
dwangschriften betekend aan - Benjamino
Kok -, 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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vijf (5)
dwangschriften betekend aan - Maria Jeuken
-, 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-
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ving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 negen
(9) dwangschriften betekend aan - Jose
Kienzler Mayorga -, 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 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3)
dwangschriften betekend aan - Medgar van
der San -, 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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 zeven
(7) dwangschriften betekend aan - Judy Cha
Jung -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bij-
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behorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53,
Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 twee (2)
dwangschriften betekend aan - Marina del
carmen Rondon Meneses -, 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 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 twee (2)
dwangschriften betekend aan - Ruthlin Biezen -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen
en buiten Aruba, en op last van de daarin ge-

noemde 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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 twee (2)
dwangschriften betekend aan - William Luque Pacheco -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belasting-
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schuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vier (4)
dwangschriften betekend aan - Omar Ballesteros-Polo -, voorheen wonende te Aruba
thans zonder bekende woon- en verblijfplaats
binnen en buiten Aruba, en op last van de
daarin genoemde Ontvanger der belastingen
die tot het einde van de executie domicilie
kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2,
aan die genoemde belastingschuldige bevel
gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten
van betekening en de verschuldigde rente te
voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 acht (8)
dwangschriften betekend aan - Miguel Rodriguez-Camejo -, 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 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vijftien
(15) dwangschriften betekend aan - Julio
Fonseca Mejia -, 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
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invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de
woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik,
belastingdeurwaarder, van de dwangschriften
met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
S.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 één (1)
dwangschriften betekend aan - Erven van:
Renand Andre -, 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 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vier (4)

dwangschriften betekend aan - Jose Abreu
Lima -, 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.M.L. Geerman
AANKONDIGING
Op 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 negen
(9) dwangschriften betekend aan - Erven van:
Victoriano Croes -, voorheen wonende te
Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last
van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige
bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het
bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente
te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke
van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende
en/of onroerende zaken of door middel van
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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 22 september 2022 heb ik, Sharine M. L.
Geerman, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 twee (2)
dwangschriften betekend aan - Osiris Nina
Cruz -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die
genoemde belastingschuldige bevel gedaan
om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat
thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen,
met aanzegging dat, bij gebreke van betaling,
zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de 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.M.L. Geerman
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OPROEP EN AGENDA
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
COCO BEACH N.V.
Datum en tijd vergadering :
Plaats vergadering
:
Opgeroepen door
:

1 november 2022, om 12:00 uur in de middag.
Saliña Cerca 25 K, Aruba
Nathaly M. Wouters
in hoedanigheid van bestuurder van Coco Beach NV

Uitgenodigd:
1.
Coco Beach N.V., adres: Sero Colorado 245, Aruba, en Saliña Cerca 25 K, Aruba,
2.
Massari Realty, Property Management & Services VBA, gemachtigd door Olga E.
Kostrzewski, adres: olga@henriquezlaw.com
3.
De heer J.C. Hernandez, adres: Sero Colorado 252, Aruba, en novumjc@gmail.com
4.
De heer H. Balentin, adres: Rooi Bosal 41 B, Aruba, toybal@gmail.com
5.
Greenland Financial Group Corp, domicilie gekozen aan adres: Sero Colorado 252, Aruba, en novumjc@gmail.com
6.
Yosemite Investments Limited, domicilie gekozen aan adres: Sero Colorado 252, Aruba,
en toybal@gmail.com tevens ten kantore van IMC Int’l Management & Trust Company
N.V. aan de Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oproep van de genodigden onder 1 en 3 tot en met 6 zal tevens plaatsvinden ten kantore van hun
advocaat N.S. Gravenstijn, Spinozastraat 3, Aruba.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Machtigingen en aanwijzing voorzitter en secretaris AvA
Voorgenomen ontslag de heer J.C. Hernandez
Horen van de heer J.C. Hernandez
Stemming
Sluiting

Aanvullende informatie omtrent de agendapunten:
Ter inzage ten kantore van Henriquez Law, Rooi Catootjeweg 3A, Curacao,
olga@henriquezlaw.com.
Namens Nathaly M. Wouters
Was getekend
Olga E. Kostrzewski
Curaçao, 26 september 2022
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LANDSBESLUIT
VAN 12 SEPTEMBER 2022 No. 8
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie en Sociale Zaken

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening ambtenarenrechtspraak er een Raad van Beroep in ambtenarenzaken bestaat;
dat de leden en de leden-plaatsvervangers van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken bij
landsbesluit worden benoemd voor een periode van zes (6) jaren;
dat de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, bij ongedateerd brief, kenmerk
Pr.083/2022, de heer mr. M.A. Evertsz heeft voorgedragen voor de vervulling van de functie van plaatsvervangend lid van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken;
dat, gelet op het vorenstaande, het wenselijk is om de heer mr. M.A. Evertsz te benoemen
als plaatsvervangend lid van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken voor een periode van
zes (6) jaren;
Gelet op:
artikelen 18 en 19 van de Landsverordening ambtenarenrechtspraak (AB 2001 no. GT 14);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 september 2022, de heer mr. M.A. Evertsz te benoemen als plaatsvervangend lid van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken voor een periode van zes (6) jaren;

II.

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

De minister van Justitie
en Sociale Zaken,
R.G. Tjon
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LANDSBESLUIT
VAN 12 SEPTEMBER 2022 No. 9
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie en Sociale Zaken

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening ambtenarenrechtspraak er een Raad van Beroep in ambtenarenzaken bestaat;
dat de leden-plaatsvervangers van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken bij landsbesluit
worden benoemd en ontslagen;
dat de heer mr. L.J.J. Rogier bij Landsbesluit van 5 november 2019 No.3 (DWJZ/No.3028
/19), met ingang van 1 oktober 2019 als plaatsvervangend lid van de Raad van Beroep in
ambtenarenzaken wederom is benoemd voor een periode van zes (6) jaren;
dat volgens ongedateerd brief van de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met kenmerk
Pr.083/2022, de heer mr. L.J.J. Rogier te kennen heeft gegeven dat hij met ingang van 1 september 2022 niet meer inzetbaar zal zijn voor het vervullen van de functie van plaatsvervangend lid van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken;
dat de heer mr. L.J.J. Rogier, bij brief van 11 augustus 2022, zijn ontslag heeft verzocht;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om aan de heer mr. L.J.J. Rogier, met ingang
van 1 september 2022, zijn ontslag te verlenen als plaatsvervangend lid van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken;
Gelet op:
artikel 19 van de Landsverordening ambtenarenrechtspraak (AB 2001 no. GT 14);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 september 2022 aan de heer mr. L.J.J. Rogier als plaatsvervangend lid van
de Raad van Beroep in ambtenarenzaken zijn ontslag te verlenen onder dankzegging voor de
door hem aan het Land bewezen diensten;
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II.

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

De minister van Justitie
en Sociale Zaken,
R.G. Tjon
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LANDSBESLUIT
VAN 15 SEPTEMBER 2022 No. 45
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA a.i.
Op voordracht van de Minister van Onderwijs en Sport

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Universiteit van Aruba er een College van Curatoren
bestaat;
dat de leden van het College van Curatoren bij landsbesluit worden benoemd voor een
periode van vier (4) jaren;
dat uit de leden van het College van Curatoren bij landsbesluit de president-curator wordt
benoemd;
dat de heer Juri T. Nicolaas bij Landsbesluit van 20 juni 2022 No. 1 (DWJZ/No.338/22) als
lid van het College van Curatoren is benoemd voor een periode van vier jaren;
dat het College van Curatoren bij brief van 1 augustus 2022, ref.nr.: CvC-U-22037, de heer
Juri T. Nicolaas heeft voorgedragen om als president-curator te worden benoemd;
dat gelet op het vorenstaande het wenselijk om de heer Juri T. Nicolaas als presidentcurator van het College van Curatoren te benoemen;
Gelet op:
Artikel 7, vierde lid, van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100);
HEEFT BESLOTEN:
I.
II.

met ingang van 1 september 2022, de heer Juri T. Nicolaas te benoemen als presidentcurator van het College van Curatoren van de Universiteit van Aruba;
vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 15 september 2022
A. Vrolijk

De Minister van Onderwijs en Sport,
E.J.H. Croes
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 19 SEPTEMBER 2022
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, COMMUNICATIE,
DUURZAME ONTWIKKELING
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde producten behorende tot de eerste levensbehoeften, zoals vastgesteld in de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) te wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
De bijlage van de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel/Merk

Inhoud

a. Maismeel;
FUNSHI FRESKU
-geel crudo

Gelezen:
40/500 gr.
12/1.5 kg.

b. Babyvoeding;
GERBER
-2aet puree pear
-2aet puree pear
NESTLE
-nan 1 pro bl infant formula
-nan 2 pro bl infant formula
-nan 3 optipro infant formula
-nan 3 pro infant formula
c.Melk Tetra Pack;
ELLE & VIRE
-long life whole milk
-long life semi skimmed milk
-long life skimmed milk
d.Vloeibare koffie melk;
BONLE
-evaporated

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl.)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl.)

101.42
86.36

3.08
8.73

Gelezen:
24/113 gr.
24/113 gr.
Gelezen:
24/400 gr.
12/900 gr.
24/400 gr.
12/900 gr.
24/400 gr.
12/800 gr.

32.82
32.82

1.66
1.66

264.06
280.87
264.06
280.87
250.03
237.71

13.34
28.39
13.34
28.39
12.63
24.02

Gelezen:
6/1 ltr.
6/1 ltr.
6/1 ltr.

15.32
14.49
12.71

3.10
2.93
2.57

Gelezen:
24/410 gr.

44.51

2.25

Deze Ministeriële Regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 17 september 2022 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en met 17 september 2022.
Dhr. mr. Geoffrey B. Wever
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