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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 30 mei 2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de echtscheiding uitgesproken tussen:
YAMILENA RASMIJN en
JESUS DAVID VELASQUEZ MOLINARES, beiden wonende in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 27 juni 2022 behorende
bij AUA202200733 EJ van het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba is de echtscheiding
uitgesproken tussen AVELY PIERRE en
YVONETTE AIME, beiden wonende in
Aruba.
De gerechtsdeurwaarder,
Josefin P. Locadia
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ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 30 augustus 2022 behorende bij AUA202201494 EJ van het Gerecht
in Eerste Aanleg van Aruba, is Jamil Milton
TROMP geboren op 28 mei 1972 in Aruba en
wonende in Aruba, benoemd als curator van
Eduardo TROMP, geboren op 6 augustus
1942 in Aruba.
De gerechtsdeurwaarder,
Josefin P. Locadia
LIQUIDATIE
HEPTAGON AVIATION
SERVICES A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden 10
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 de vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
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LIQUIDATIE
WHITETAIL AVIATION
COMPANY A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden 10
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 de vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
LIQUIDATIE
INTERGRATED MANAGEMENT DESIGN
(IMD) ARUBA N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 19 augustus 2022 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 19 augustus 2022.
Vanwege het feit dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan. Deze publicatie wordt
neergelegd ten kantore van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Aruba.
De vereffenaar,
Folkert van der Woude
Aruba
LIQUIDATIE
21st CENTURY AVIATION
LIMITED A.V.V.
(in liquidatie)
In de op 26 september 2022 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap werd besloten de vennootschap te ontbinden per 30 september 2022.
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
SOCIETY MERCISTE TAX
ADVISERS N.V.
(geliquideerd)
Bij aandeelhoudersbesluit d.d. 3 september
2021 is besloten de naamloze vennootschap
Society Merciste Tax Advisers N.V. te ontbinden en om de besloten vennootschap Jalmere Beheer B.V., gevestigd te Royal Gardens Resort nr. 22 in Curaçao, als vereffenaar
te benoemen. Voor de vereffening en bewaring van documenten is mede domicilie gekozen te HBN Law & Tax B.V., Aruba branche,
thans gevestigd aan de Caya Dr. J.E.M.
Arends 13, Unit 2 in Aruba.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij haar aantreden vastgesteld dat geen haar bekende baten
aanwezig zijn in de vennootschap, welke verklaring zij heeft gedeponeerd bij het handelsregister.
Met deze publicatie in de Landscourant is de
vereffening van de vennootschap geëindigd
en is opgehouden te bestaan (artikel 2:31 zevende lid BW). De door de vereffenaar opgestelde slotverantwoording van de vereffening
van deze vennootschap heeft zij ten kantore
van het handelsregister ter inzage gelegd.
De vereffenaar,
Jalmere Beheer B.V.
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SLOT VERANTWOORDING
LINDA NAILS & STYLE
(in liquidatie)
Slotverantwoording met betrekking tot liquidatie van de Naamloze Vennootschap, opgericht naar het recht van Aruba: Linda Nails &
Style, statutair gevestigd in Aruba, hierna genoemd: “De Vennootschap”.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa 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 Linda Nails & Style per 1
januari 2022 door te halen.
De vereffenaar,
Jacqueline Martinez Novoa
LIQUIDATIE
DAVELAAR ADMINISTRATION AND
CONSULTANCY V.B.A.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 31
januari 2022 is besloten de rechtspersoon per
31 januari 2022 te ontbinden en algeheel te
liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Natascha Davelaar-Jansen
Meiveld 1-E, Oranjestad

SLOTVERANTWOORDING
HAKMAR GENERAL CONTRACTOR
(in liquidatie)
Slotverantwoording met betrekking tot liquidatie van Hakmar General Contractor, opgericht naar het recht van Aruba: Hakmar General Contractor, statutair gevestigd te Aruba,
hierna genoemd: “Hakmar General Contractor”.
Mario Genser van Hakmar General Contractor heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van de Burgerlijke
Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100)
de vereffening van de rechtspersoon is beëindigd.
De Kamer van Koophandel wordt verzocht de
inschrijving van Hakmar General Contractor
per 31 oktober 2022 door te halen.
De vereffenaar,
Mario Genser
Boegoeroei 14
Noord
LIQUIDATIE
CHUCHO CONSTRUCTION N.V.
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 26 oktober
2022 in het handelsregister doorgehaald
De vereffenaar,
Adelis Cambero
De Vuyst 137 – Juwana Morto
San Nicolas
LIQUIDATIE
HUNTERS ADVISORY GROUP
FREEZONE N.V.
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 15 augustus 2022 in het Handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
mr H.O. Schaling
Moko 6-C
Aruba
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LIQUIDATIE
WIBC ARUBA II N.V.
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 3 juli 2022
in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
mr H.O. Schaling
Moko 6-C
Aruba
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 17 oktober
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
EMILY VALENTINA BERKLEY, zonder
bekende woon- en of verblijfplaats in Nederland,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 8 februari 2023 des voormiddags om 08.30 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 MOLO
HOLDING ARUBA VBA, gevestigd in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
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 Aru-

ba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 17 oktober
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
RODNEY MEIJER, zonder bekende woonen of verblijfplaats in Nederland,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 8 februari 2023 des voormiddags om 08.30 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 MOLO
HOLDING ARUBA VBA, gevestigd in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
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 17 oktober
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
P. REDECKER, zonder bekende woon- en of
verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 8 februari 2023 des voormiddags om 08.30 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 MOLO
HOLDING ARUBA VBA, gevestigd in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De gerechtsdeurwaarder,
L.R. Morales-Wix
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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 21 oktober 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: WILFRIDO
JESUS MILNER GONZALEZ HERRERA,
zonder bekende woon en/of verblijfplaats in
Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 6 februari 2023 des voormiddags om 09:20 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
in Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Cristina De La Cruz Castillo; 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 mij, Bernard R. Roos, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg op Aruba van 21
oktober 2022, waarvan afschrift is gelaten aan
de directeur van de DWJZ in Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: SUGEIDY GOMEZ FELIZ, thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 1 juli
2019 en een tweede grosse uitgegeven op 14
oktober 2022, ten verzoeke van: Rafael Antonio Fortin; wonende in Aruba, waarbij: de
echtscheiding tussen partijen op 4 januari

2002 in de Dominicaanse Republiek, met elkander gehuwd is uitgesproken;
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 20 oktober 2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijk voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
Shirly Mavalda Ruiz; wonende in Aruba,
aan: CORNELIS HEINRICH VAN DER
BLIEK, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders;
BETEKEND:
het op de 20 oktober 2022, uit krachte van de
daarbij gerelateerde Executoriale beslag onder de stichting, Stichting Derdengelden New
Leaf Notary, welk hierna nader wordt verwezen.
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, Bernard R. Roos, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 28
oktober 2022, waarvan afschrift is gelaten aan
de directeur van de DWJZ in Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: MARYURI GERALDINE LEAL
BECERRA; zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 26 september 2022, ten verzoeke van: Carlos Enri-
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que Wever; wonende in Aruba, waarbij: de
echtscheiding tussen partijen op 8 juni 2019
in Costa Rica met elkander gehuwd is uitgesproken;
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, Bernard R. Roos, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 28
oktober 2022, waarvan afschrift is gelaten aan
de directeur van de DWJZ in Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: CEASAR KROSENDIJK; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 20 juni
2022, ten verzoeke van: Rosanna Karina Calderon Gonzalez; wonende in Aruba, waarbij:
de echtscheiding tussen partijen op 25 april
2011 in de Dominicaanse Republiek met elkander gehuwd is uitgesproken;
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 28 oktober 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: CHRIS ARVIN
GALSIM FLORES; zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:

om op maandag, 13 februari 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
in Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Roslie Ann Madarang Verses, 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 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, d.d. 19 oktober
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Giovanna Alexandra FLOREZ
ESCOBAR, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba;
BETEKEND:
Een grosse van een vonnis van 14 september
2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg van
Aruba ten verzoeke van de stichting:
STICHTING
ZIEKENVERPLEGING
ARUBA zetelend in Aruba en in deze domicilie kiezende ten kantoor van Kloes Kock &
Partners Advocaten, en om BINNEN TWEE
DAGEN aan de inhoud van dit vonnis te voldoen en te betalen, welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen.
De gerechtsdeurwaarder,
J.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 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 20 oktober
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Haoming ZHEN, zonder bekende
woon-of verblijfplaats in Aruba of elders;
BETEKEND:
Een grosse van een rechterlijke beschikking
van 18 oktober 2021, ten verzoeke van
Qiaowen WU, wonende in Aruba, waarbij de
echtscheiding tussen partijen op 29 maart
2017 in China, met elkander gehuwd is uitgesproken.
De gerechtsdeurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 20 oktober
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Daniela Yerlisse DIAZ FERMIN, met
onbekende woon-of verblijfplaats in Aruba of
elders;
BETEKEND:
Een grosse van een rechterlijke beschikking
van 22 augustus 2022, ten verzoeke van Darlinson TAVAREZ, wonende in Aruba, waar-

bij de echtscheiding tussen partijen op 7 augustus 2013 in Aruba, met elkander gehuwd
is uitgesproken.
De gerechtsdeurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij herstelbeschikking van 9 september 2022
behorende bij EJ nr. AUA202102625 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, werd de
ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van Jhon Fredy MORENO
MUÑOZ, geboren op 28 november 1988 in
Colombia, van Andrick Kylian MORENO
MUÑOZ, geboren op 17 oktober 2020 in
Aruba, uit Kernis Maria Elena MARTE, geboren op 11 januari 2000 in Aruba.
De gerechtsdeurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 18 oktober
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is Linda D’Arcy BROWN, met onbekende
woon- en/of verblijfplaats in Nederland of
elders;
OPGEROEPEN:
om maandag, 6 februari 2023 des voormiddags om 09:00 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba te
verschijnen, teneinde op het door Arcangel
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Rafael BISLIP, ingediend verzoek te worden
gehoord.
De gerechtsdeurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, d.d. 20 oktober
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Ereline Eurenie PRESENTACION,
zonder bekende woon- of verblijfplaats in
Aruba;
BETEKEND:
Een grosse van een vonnis van 15 juni 2022
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
ten verzoeke van Vincent Alexis BELL zetelend in Aruba en in deze domicilie kiezende
ten kantoor van Credit Care Aruba, en om
BINNEN TWEE DAGEN aan de inhoud van
dit vonnis te voldoen en te betalen, welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen.
De gerechtsdeurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, d.d. 19 oktober
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het ori-

gineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Osiris OSPINO CABEZA, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba of elders;
BETEKEND:
Een grosse van een vonnis van 21 september
2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg van
Aruba ten verzoeke van de stichting:
STICHTING
ZIEKENVERPLEGING
ARUBA zetelend in Aruba en in deze domicilie kiezende ten kantoor van Kloes Kock &
Partners Advocaten, en om BINNEN TWEE
DAGEN aan de inhoud van dit vonnis te voldoen en te betalen, welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen.
De gerechtsdeurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, d.d. 20 oktober
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Marlin Yazmin MUÑOZ MURIEL
officieel ingeschreven te Sabana Grandi 36-P
in Aruba doch zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba;
BETEKEND:
Een grosse van een vonnis van 5 september
2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg van
Aruba ten verzoeke van John Edward Muñoz,
wonende in Aruba en in deze domicilie kiezende ten kantoor van mr. E.M.J. Cafarzuza
aan de Weststraat 13, en om aan de inhoud
van dit vonnis te voldoen, welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen.
De gerechtsdeurwaarder,
J.P. Locadia
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AANKONDIGING
Op 28 oktober 2022 heb ik, Ilsa M. Paesch,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri # 2 vierentwintig
(24) dwangschriften betekend aan - José
Montoya Arias -, 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,
I.M. Paesch
AANKONDIGING
Op 28 oktober 2022 heb ik, Ilsa M. Paesch,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3) dwangschriften betekend aan - Gerardus van Doornspeek -, 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,
I.M. Paesch
AANKONDIGING
Op 28 oktober 2022 heb ik, Ilsa M. Paesch,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri # 2 vier (4) dwangschriften betekend aan - Christopher Sabino
De La 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
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,
I.M. Paesch
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AANKONDIGING
Op 28 oktober 2022 heb ik, Ilsa M. Paesch,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri # 2 twee (2) dwangschriften betekend aan - Arlene Apelacio -,
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,
I.M. Paesch
AANKONDIGING
Op 28 oktober 2022 heb ik, Ilsa M. Paesch,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri # 2 vijf (5) dwangschriften betekend aan - Alvin Kock -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende
woon- en verblijfplaats binnen en buiten
Aruba, en op last van de daarin genoemde
Ontvanger der belastingen die tot het einde
van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met

aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de 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,
I.M. Paesch
AANKONDIGING
Op 28 oktober 2022 heb ik, Ilsa M. Paesch,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri # 2 zes (6) dwangschriften betekend aan - Dorothy Kelly -,
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,
I.M. Paesch

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 23

LANDSCOURANT VAN ARUBA
4 november 2022
Pagina 11
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

AANKONDIGING
Op 28 oktober 2022 heb ik, Ilsa M. Paesch,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri # 2 zes (6) dwangschriften betekend aan - Johannes Spang -,
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,
I.M. Paesch
AANKONDIGING
Op 28 oktober 2022 heb ik, Ilsa M. Paesch,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri # 2 zeven (7) dwangschriften betekend aan - Franklin Koolman -,
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,
I.M. Paesch
AANKONDIGING
Op 28 oktober 2022 heb ik, Ilsa M. Paesch,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri # 2 twintig (20)
dwangschriften betekend aan - Luis Rivera
Villegas -, 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,
I.M. Paesch
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AANKONDIGING
Op 28 oktober 2022 heb ik, Ilsa M. Paesch,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri # 2 zes (6) dwangschriften betekend aan - Rudolph Poterson -,
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,
I.M. Paesch
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DE MINISTER VAN FINANCIËN EN CULTUUR
EENMALIGE TARIEFSVERLAGING VOOR AFKOOP PENSIOEN

Inleiding
In navolging van mijn beleid ten aanzien van de ‘aankondiging tariefverlaging voor afkoopsommen pensioen’ van 18 december 2019 respectievelijk 29 juni 2020 en die in de Landscourant van
Aruba is gepubliceerd1 en die geldig was van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 heb ik
het volgende besloten.
Met voornoemde beleidstukken werden afkoopsommen ter zake van pensioenen in eigen beheer,
in afwijking van het bepaalde in artikel 14 in samenhang met artikel 24, vijfde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting, belast naar een percentage van tien procent (10%) voor zover deze afkoopsommen tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 zijn genoten. Vanwege de COVID-19 crisis was het wenselijk de tariefverlaging van 10% ook voor de tweede helft van 2020 (1 juli 2020
tot en met 31 december 2020) te handhaven. Dit gold zowel voor de afkoop van opgebouwde dan
wel reeds ingegane pensioenen, ongeacht of deze zijn ondergebracht bij een directiepensioenlichaam als bedoeld in artikel 15a van de Landsverordening inkomstenbelasting dan wel een professionele verzekeraar, tenzij een landsverordening of een contractuele bepaling een dergelijke afkoop verbiedt. Vanaf 2021 werden afkoopsommen daarentegen tegen het progressieve tarief belast.
Overwegende
Dat het wenselijk is, om over te gaan tot de mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd pensioen in eigen beheer te beëindigen en de (verdere) opbouw van pensioen in eigen beheer met ingang van 1
januari 2023 geheel af te schaffen. Dat het vorenstaande in de ontwerp-Landsverordening Belastingplan 2023 wordt voorgesteld. Dat aan een pensioen in eigen beheer vanaf 1 januari 2023 geen
nieuwe aanspraken op pensioen in eigen beheer kunnen worden toegevoegd. Dat het derhalve
wenselijk is om tijdelijk te voorzien in een fiscaal gefaciliteerde afkoop van resterende bedragen
op de balans ten behoeve van pensioen in eigen beheer.
Eenmalige tariefsverlaging voor afkoopsommen pensioen
Op grond van het voorgaande keur ik goed, en vooruitlopend op de codificering hiervan in de wetgeving, dat afkoopsommen ter zake van pensioenen, in afwijking van het bepaalde in artikel 14 in
samenhang met artikel 24, vijfde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting, kunnen worden belast naar een percentage van vijftien procent (15%) voor zover deze afkoopsommen worden
genoten tussen 7 november 2022 en 31 december 2022. Dit geldt zowel voor de afkoop van opgebouwde dan wel reeds ingegane pensioenen, ongeacht of deze zijn ondergebracht bij een directiepensioenlichaam als bedoeld in artikel 15a van de Landsverordening inkomstenbelasting dan wel
een professionele verzekeraar, tenzij een landsverordening of een contractuele bepaling een dergelijke afkoop verbiedt.

1

Zie editie no. 26 jaargang: 2019 van de Landscourant van Aruba d.d. 20 december 2019 p.26 e.v. respectievelijk
editie no. 14 jaargang 2020 van de Landscourant van Aruba d.d. 3 juli 2020 p.37 e.v.
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Voorwaarden
De afkoopsom dient tussen 7 november 2022 en 31 december 2022 te worden genoten in de
zin van artikel 16b, eerste lid, onderdelen a en b, van de Landsverordening inkomstenbelasting en artikel 10, tweede lid, onderdelen a en b, van de Landsverordening loonbelasting;
De afkoopsom dient in de aangifte loonbelasting en sociale premies van de werkgever of de
pensioenverzekeraar in de maand van afkoop te worden opgenomen en de daarover verschuldigde loon- en inkomstenbelasting, alsmede sociale premies, dienen binnen de wettelijke
termijn te worden ingehouden en afgedragen;
Het pensioenvermogen dient op het moment van afkoop berekend te zijn op basis van fiscaal
aanvaardbare grondslagen. Daarbij blijven buiten beschouwing:
a. loonstijgingen voor zover die niet blijken uit de laatst vóór de publicatie van deze aankondiging ingediende aangifte loonbelasting en sociale premies, zonder daarbij rekening te houden met eventuele correcties op de aangifte ná die publicatie;
b. inkoop van oude dienstjaren (d.w.z. dienstjaren ter zake waarvan aanvankelijk geen
pensioenopbouw heeft plaatsgevonden) voor zover deze inkoop niet blijkt uit de laatst
vóór de publicatie van deze aankondiging ingediende aangifte winstbelasting, zonder
daarbij rekening te houden met eventuele correcties op de aangifte ná die publicatie;
c. opbouw van pensioen over het jaar 2022 of een gedeelte van het jaar 2022;
d. in afwijking van onderdeel c, kan een aanspraak op een gedeeltelijk dan wel volledig
opgebouwd pensioen in eigen beheer en die op de eindbalans van het in 2021 geëindigde boekjaar voorkomt en die niet eerder is afgekocht, slechts éénmalig worden afgekocht, waarbij ook de opbouw van pensioen over het jaar 2022 of een gedeelte van het
jaar 2022 kan worden meegenomen.
Indien er sprake is van een afkoop van pensioen bij een directiepensioenlichaam als bedoeld
in artikel 15a van de Landsverordening inkomstenbelasting, leidt de afkoop niet tot een
vrijval van de pensioenverplichting.
Indien er sprake is van een afkoop van pensioen, verzekerd door een directiepensioenlichaam als bedoeld in artikel 15a van de Landsverordening inkomstenbelasting, mag bij verdere pensioenopbouw (tot de beoogde afschaffing), geen rekening meer worden gehouden
met de afgekochte dienstjaren, terwijl ook toepassing van artikel 8, tweede en derde lid, van
de Landsverordening algemeen pensioen ten aanzien van die jaren uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
De werknemer dan wel de werkgever dan wel de pensioenverzekeraar dient een verzoek in
bij de Inspecteur der Belastingen om toepassing van het bijzonder tarief in de loonbelastingsfeer. De balanswaarde van de pensioenvoorziening per dato 1 januari 2022 en 31 december 2022 en de berekening van de actuariële afkoopwaarde dient bij het verzoek te
worden gevoegd.
Inwerkingtreding
Dit éénmalige beleid treedt in werking met ingang van 7 november 2022 en zal slechts gelden tot
en met 31 december 2022. Dit beleid zal in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.
Oranjestad, 7 november 2022
De minister van Financiën en Cultuur,
mr. X.J. Maduro
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AANKONDIGING BEGUNSTIGEND BELEID
VAN
DE MINISTER VAN FINANCIËN
EN CULTUUR

Inleiding
De bijzondere omstandigheden als gevolg van de COVID-19 pandemie zijn aanleiding geweest
om een structureel kader ter ondersteuning van het herstel van de Arubaanse economie te bewerkstelligen. Eind maart 2020 heb ik in overleg met het Departamento di Impuesto (DIMP) conform
de internationale praktijk een Fiscaal Noodplan (alivio fiscal) voor het stimuleren van de Arubaanse economie als reactie op de COVID-19 uitbraak voor de maanden april, mei en juni 2020 van
toepassing verklaard die de onmiddellijke economische en sociale noodsituatie gedeeltelijk heeft
opgevangen.
Voorts heb ik ook besloten om met het Fiscaal Noodplan deel 2, in de vorm van concrete goedkeuringen, aan het fiscale ondernemingsklimaat toe te voegen ter ondersteuning van de Arubaanse
economie.
Versoepeling van het beleid inzake tariefsverlaging voor uitgekeerde dividenden
Ik heb met ingang van 1 januari 2019, bij wijze van begunstigend beleid, het tarief in de inkomstenbelasting verlaagd naar 10% voor dividenden die gedurende het belastingjaar 2019 zijn uitgekeerd voor zover aan de gestelde voorwaarden is voldaan.1
Deze beleidsmatige aankondiging van de tariefsverlaging in de inkomstenbelasting voor uitgekeerde dividenden is voor het belastingjaar 2020 voortgezet.2
Door middel van begunstigend beleid is dit uitgebreid tot en met het belastingjaar 2022, alsmede
voor dividenden uit een buiten Aruba gevestigd lichaam.3
Het versoepelde dividendbeleid is voorts, gelet op de COVID-19 gevolgen voor de economie van
Aruba, alsmede om de koopkracht te verbeteren, bij wijze van begunstigend beleid,4 voortgezet
waarbij ook uitkeringen van winsten in 2021 en 2022 ten laste van een in de vennootschap aanwezige winstreserve die is opgebouwd in de boekjaren eindigend uiterlijk op 31 december 2021 in
aanmerking kwam voor het 10% tarief en daarbij goedgekeurd dat voor de toepassing van dit beleid onder dividend mede wordt verstaan: een winstuitdeling die afkomstig is van een buiten Aruba gevestigd lichaam. Voor deze goedkeuring golden thans bepaalde voorwaarden.5
Overwegende
Dat op grond van het voorgaande en tegen de achtergrond van de economische effecten als gevolg
van de COVID-19 pandemie, acht ik het wenselijk en keur ik goed, en vooruitlopend op de codificering hiervan in de wetgeving, dat het voornoemde beschreven ‘versoepelde dividendbeleid inzake tariefsverlaging voor uitgekeerde dividenden’ wordt verlengd.
1
2
3
4
5

Zie editie no. 4 jaargang: 2019 van de Landscourant van Aruba d.d. 15 februari 2019 p. 10-12.
Zie editie no. 26 jaargang: 2019 van de Landscourant van Aruba d.d. 20 december 2019 p. 23-25.
Zie editie no. 23 jaargang: 2020 van de Landscourant van Aruba d.d. 6 november 2020 p. 17.
Zie editie no. 26 jaargang: 2021 van de Landscourant van Aruba d.d. 17 december 2021 p. 19-21.
Voor de voorwaarden, zij verwezen naar het kopje ‘I. Versoepeling van het beleid inzake tariefsverlaging voor uitgekeerde
dividenden’ zoals gepubliceerd in editie no. 26 jaargang: 2021 van de Landscourant van Aruba d.d. 17 december 2021.
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Voorwaarden
Uitkeringen van winsten in 2022 en 2023 ten laste van een in de vennootschap aanwezige winstreserve die is opgebouwd in de boekjaren eindigend uiterlijk op 31 december 2022 komen tevens in
aanmerking voor het 10% tarief in de inkomstenbelasting. Dat voor de toepassing van dit beleid
onder dividend mede wordt verstaan: een winstuitdeling die afkomstig is van een buiten Aruba gevestigd lichaam.
Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:
a.
Het buiten of binnen Aruba gevestigde lichaam dient een in aandelen verdeeld kapitaal te
hebben;
b.
De winstuitkering komt ten laste van een in de vennootschap aanwezige winstreserve die is
opgebouwd in de boekjaren eindigend uiterlijk op 31 december 2022;
c.
De winstuitkering wordt gedurende het kalenderjaar 2022 of 2023 aan de aandeelhouder,
ingezetene van Aruba, ter beschikking gesteld, doch dient binnen maximaal vijf boekjaren,
na het boekjaar van ter beschikking stelling, volledig te worden betaald aan de aandeelhouder(s);
d.
Voor zover aan het einde van de in onderdeel (c) genoemde termijn nog een bedrag aan ter
beschikking gesteld dividend op de balans van de uitkerende vennootschap resteert, heeft de
Inspecteur het recht om over dit bedrag alsnog het tarief in artikel 24, zesde lid, Landsverordening inkomstenbelasting – onder aftrek van de reeds betaalde dividendbelasting of inkomstenbelasting bij het ter beschikking stellen daarvan – toe te passen en ter zake een
voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting in het jaar volgend op het einde van
de genoemde termijn op te leggen;
e.
Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening dividendbelasting is ter zake van
dividenduitkeringen van buiten Aruba gevestigde lichamen geen dividendbelasting verschuldigd in Aruba. Reden waarom bij een dergelijke dividenduitkering de belastingdienst
hiervan schriftelijk dient te worden geïnformeerd, opdat deze in staat is om binnen afzienbare tijd een voorlopige aanslag inkomstenbelasting te kunnen opleggen voor het desbetreffende belastingjaar.
Inwerkingtreding
Het beleid treedt in werking vanaf de dag na ondertekening.
Dit besluit zal in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.
Oranjestad, 7 november 2022
De minister van Financiën en Cultuur,
mr. X.J. Maduro
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MINISTERIËLE REGELING van 1 november 2022 tot wijziging van de ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening (AB 1991 no. GT 17)
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
COMMUNICATIE EN 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;
Gelet op:
artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening (AB 1991 no. GT 17);
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 het kookgas voor huishoudelijk gebruik als
volgt te luiden:
Het is verboden in Aruba het kookgas voor huishoudelijk gebruik te verkopen tegen een hogere
kleinhandelsprijs per cilinder van 45,4 kg (100 lb.) dan hieronder aangegeven:
Kleinhandelsprijs:
Kookgas (LPG) voor huishoudelijk gebruik:

Afl. 60,00 per cilinder van
45,4 kg (100 lbs)

Artikel II
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 15 november 2022.

De minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling
mr. G.B. Wever
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 17 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

Inhoud

a. Bonen;
JUMBO
-kidney bonen
b. Melk Tetra Pack;
DISTINCTION
-uht milk 2%
-uht milk 3.25%
NESTLE
-uht full crm milk 100% coman
c. Broccoli;
LIBBYS
-broccoli cuts
d. Mixed vegetables;
LIBBYS
-mixed vegetables
e. Babyvoeding;
GERBER
-1st fds cereal ngm rice
-2nd fds mang/apple twist
-2nd fds banana/crt/mango
-2nd fds banana/orange
-2nd fds Apple
-2nd fds Apple/strwb/bna

Gelezen:
12/125 gr.

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl.)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl.)

12.10

1.22

38.33
39.71

3.87
4.01

28.15

2.84

Gelezen:
12/1 lbs.

42.19

4.30

Gelezen:
12/12 oz.
12/1 lbs.

35.32
41.04

3.60
4.18

Gelezen:
6/3/8 oz.
8/2/4 oz.
8/2/4 oz.
8/2/4 oz.
8/2/4 oz.
8/2/4 oz.

37.72
29.59
29.59
29.59
29.59
29.59

7.62
4.49
4.49
4.49
4.49
4.49

Gelezen:
12/1 ltr.
12/1 ltr.
Gelezen:
12/1 ltr.
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f. Vloeibare koffiemelk;
JUMBO
-koffiemelk hv pak
-koffiemelk hv fles
-koffiemelk vol fles
-koffiemelk hv fles
-koffiemelk vol pak
h. Bloem;
FIVE ROSES
-all purpose flour
g. Koffie;
CAFE DEL PATIO
-café molido
MAMI COFFEE
-gourmet
h. Rijst;
RICO RICE
-long grain

-parboiled

-med grain

Gelezen:
12/929 mls.
12/465 mls.
15/188 mls.
12/470 mls.
15/186 mls.
20/465 mls.

43.95
34.41
25.58
38.01
23.80
42.76

4.44
3.48
2.07
3.84
1.92
2.59

Gelezen:
12/1 kg.
10/2.5 kg.

49.89
100.92

5.04
12.24

Gelezen:
16/8.8 oz.
Gelezen:
16/8.8 oz.
10/14 oz.

92.28

6.99

114.70
102.87

8.69
12.48

Gelezen:
10/3 lbs.
4/5 lbs.
6/10 lbs.
1/20 lbs.
3/20 lbs.
10/3 lbs.
4/5 lbs.
6/10 lbs.
1/20 lbs.
4/5 lbs.

31.58
20.87
63.17
20.60
63.17
41.20
26.92
75.53
25.54
26.52

3.83
6.33
12.77
24.98
25.54
5.00
8.16
15.27
30.98
8.04

Deze Ministeriële Regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 15 oktober 2022 ligt, dan werkt deze regeling terug
tot en met 15 oktober 2022.
Dhr. mr. Geoffrey B. Wever
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