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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
1988No.36
LâNDSVERQ||SI|G van 28 maart 1988, tot wilziglng Van de Lan|veror
denlng tot regeling van de posltle en bezoldigànge alsmede V|n de
aangpraken Op verlof en verlofsbezoàdiglng, kachtgeld en pengioen
van de Qrâffier van de Staten.
01 tgegeven, 19 april 1988
De mlnigter van Juatitte
en Volksgezon|eidr
E. J. Vos
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A|ondlgingsbl| van Aruba 1986, nO'36
Paglna 2
IN Xàà| DER KOHINGIHI
DE WK). KIIRRMW| VM 7211**:
In over|eg|g genomen heb|nde'
k Js de Landîve|r|en|g t|t regeàlhg Van de positie
dat het wenseliù
ede van de mmn|prak| Op Veràof |n Veràof|ezole
en bezoàdig|g, alsm
ld en pensioen V|n de Griffier V|| de Statene te Wildiging, wachtge
zlgen:
de Raau van Advies gehoord' met gemeen overlgg der Stae
neeft,
ten vastgestel| onderstmxnae lan|vero|||gl
àrtikel I
Aétikel 4 ven de Lan||or|||f t|t ref@linë VRL d@ PO51t1*
lof en vellof|ezoàen bezoldig|ge alsmede Van de aânsprâk| 01 V*r
achtgel; en pensiœen Vân de Griffàer Van de Staten, komt te
|lging, w
luàden:
fier geniet eln ââ|àil|e bezQà|ig|f Weàke Qverennvn|t
1. De Qrif
het bedrag behœr|de bij gçhaaà 15 Van |e Bez|loif|fsreçelàhf
met
Aruba 1986.
i engron|lag is gelllk aan di* Van ambtenar| in 3ChENl
2. Ziln pens o
15 van de sezolâàg|ggregeling Aruba 1986.
Bij de ultvoeràng van arttkel 6 van de Algemene overg|glregebestuur wordt teveng in mno-orking genomen de bil
lïng wetgevïng en
is eror|en|g in de Landave|rd||; tot regelin; VâL de
ueae 1an v .
lGlgtng: alsmede van |e aan|prak| op Verlof en Verposttïe en bezo
l in wachtgeld en pensioen van de erlffler van de stat|n
lofabezold g g,
aangebra|te wtlzlg|g.
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Artïkel 111
Deaq lan|verordenlng treedt in werking met lngang van de dag
na die van haar plaatslng in het âfkondïg|g|blad en werkt terug tot'
en met 1 Januari 1988
Cegeven te oranjestad 28 maart 1988
|hximo croea
De minlster van Algemene zaken
J. 11. A. F.man
D| minlster van Justàtle en
Volksgezon|e|d
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