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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
LàNDSVERO|ENIKQ van 28 december 1989 Noudende regelen met betrekking tèt de wljze van beheer en verantwoo|lng van Is Lands gelden
(Compt|iliteitsverord||g 1989).
Uitgegeven, 29 december 1989
De minister van Justïtte
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IH NAAM DER KONINGINI
DE (KIWERNEUR van Aruba,
In pverweging genomen hebbende:
dat het penselijk is nieuwe regelen vast te stellen met betrekking
tot de wljze van beheer en verantwoo||g van Is Lands gelden;
Heeft, de Raad van Adviea gehoord met gemeen overlig der statenz vastgesteld ondersta|de landsvero|||gt
HOOFDST;K I
Deflnitiea
Artikel 1
In deze l|dsveroru|ing en de daarop berustende bepalingen
wordt vebstaan onder:
kosten : tn het verleden aangegane, hutdige en toekomstlge betaltngsve|llchtïng| van het Land betrekklng hebbûnd op éên dienstja|;
investeràng : een betalïngsve|lichting van het Land die het bedrag van Afl. 2.500 - te boven gaat en waarvan het
nut van de daar|ee verkregen zaàk zich over meer dan
||n dlenstlaar uitstrekt;
middelen : in het verleden ontvangen huidtge en toekomatige inkoësten van het Land betrekking hebbend op één
dienstja|;
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een openbare
aa|esteding : het na een voorafgaàn| algemene bm|nammbïng bieden
van de gelege|etd tot inschrijv|g door iedere natuurlijke of rechts|raoon voor de ultvoering van een
werk, het doen van een levering of het verrichtan van
een dlenst;
een onderhandse aanbeSteding : een gelege|eid tot inschrllvlxg door een beperkt
aantaL van ten minste twee natu|lljke of rechtspersonen voor de uitvoertng van ûen werk het doen
van een levering of het verrtchten van een diœwst;
een gunntng
utt de band : een opdraoht tot het uitvoeren van ean werk het
doen van een levering of het verrichten van een
dienste zonder dat daaraan een openbare of ondethandse aa|esteding la voorafgega|;
een openbare
verkoplng : het na een voorafgaan| algemene holena|k|g in Net
openbaar verkopea van een roerende zaak van het Lan|
aan |e meestbied|de;
garantie : een overeenko|t tot borggtell|g of wisselbo|stellinge aangegaan door het Land ten behoeve vap der|en
behoudens de borgstelllngsov|e||t in verband met
kosten van ziekte en ve|leging.
HOOFDSTUK 11
Becrotlnc van het Land
Krtikel 2
1. Iedere mlnister atelt voor het komende dtenstjaar een ontwerp voor een landsvero||ing tot vaststeàltng van de bagrotlng
voor ztjn ministerie op. HIJ zendt het ontwerp vöör l april van het
lopende dienstjaar aan de mtnïster van Financlën
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X..
In het otztwerp voor het ministerie van Financtën is kyovudj.en opgenorïlen een f ip|cierugspl| voor het komûnde dienstlaar .
3 . De en het tweede ltd vezwelde ramj.ngen wordem ond|erdeeld
naar Jmsten volgens een bij l|dsbasluit houdende algemene maatregelene vast te atellûn fin|cieel-economis|e cl|sifàcatlû.
4. oitsluit|d tn het ontwerp voor het minïsterie van Financign
wordt ten behoeve van in de loop van het komende dienstjaar onverwacht oykomende en daardoor niet in de afzonderlijke posten geraamde, onontkoomb|e betalingsve|lichting| dle geen uitstel
gedogene onder de raming van kosten opgenomen een post onvoorzlene
kosten.
Artikel 3
1. Een ontwerp voor een lan|verord|ing tot vastatellàng van de
begroting van een ministerie voor een dienstjaar kordt vergazeld van
een memorle van toelichtlng dte een uiteenzett|g bevat over het door
de betrökken minlster te voeren beleid en wat de v|tstelling van de
skoaten en investuugu en de mitkblen betref t nauwkeurig en vol ledl.g de gronden en gegevens bevat waarop elke
,, r am ï n g b e r u s t a l s 'mede pet poet de ramlng voor het lopende jaar en de cij fers vo
r Qrko|nde in de jarrek|ing van het vooraf gœande jaar. In gevœl van
a|erk|lljk verschl.l tussen de ramingen van het komende en het lopende dienstjaar wordem de redenem van dit verschil alamede de
d#
gron en voor de voorge|agen nieuwe posten vermeld
2 . Aan de merporl.e van toel ïchttng op de ontwerpen voor de ministeries Wordt een per l Januari van het Jaar vooraf gaande aan het
<t #
lenstlgara gespecif iceekd overzïcht varz de vorderlng| en achulden
van het :desbetref fende ministeric toegevoegd . Aan de memorle van
toelichtlng op het ontwerp voor het minlsterie van Fïnanclën worden
|vendlen toegevoegd :
een per 1 Januarl van het jaar voorafga|de aan het dienstjaar
?g
gespecificee| overzicht van de aangegane en verstrekte geldlenlngen;
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een per l januarï van het Jaar voorafga|de aan het dlenstjaar
ge|eciflcee| overzicht van de gegeven garanties;
een li|àdïteït|ro|ose van het Land over het komende dienatja|.
Artikel 4
1. Een landsv|ord|ing tot v|tstelling van de begroting van
een ministerte treedt in werking met ingalg van l januart van het
dienstjaar waarop de begroting betrekktng heeft.
2. Indien de plaatsing in het Afkondlg|g|l| van hm'hn geschiedt na 31 deceàber treedt mij in werklng met tngang van de dag
na dïe van haar plaatslng ïp het Afkondig|g|l|, en werkt ztj terug
tot en met 1 Januarl.
Artikel 5
Het dienstlaar is het kalenderl|.
Artikel 6
'1 Indien een landsveror||g kan leiden tot hogere of lagere
kosten, lnvester|g| of middelea voor het lopende begrot|gsj| of
voor latere jaren, dïent de memorte van toelïcht|g op het ontwerp
voor de desbetreff|de lnnaqveror||g expliclet de finnnclëlp gevolgen tn een afzo|erlljk ondardeel te verpelden waarbij tpvens
worden aangegeven of onderscheïd|lilk in hoeverre de ftn|lële
gevolgen begrepen zijn in de laatst ingedlende begroting, en ult
welke middeàen deze uitgaven gedekt zullen worden.
2. Mededelingen aan de Staten met betrekklng tot beleidsvoo|emens van de regerjng bevatten een financïeel onderdeel
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HOOFDST;K 11)
Het behe r v e b rotin van hst Laud
5 1. De adm|istratie
Artikel 7
1. Met betrekking tot de begroting waarover een mtnigter Net be.
heer voert beschtkt hij over de in de landsveror|lng tot vaststelling van zijn begroting toegastane bedragen, behoudens artikpl
18, tweede l&d.
2. Elk ministerie is belast met ztjn begrotïngsa|en en hct
voeren van zljn ftnancé|le a||nistrltie.
Er te een centrale |grotings- en financlïle adm|âstratie dle
W|rdt geFoerd door de Directie Financiïn van het mjnisterie van Financiën.
Artikel 9
De controle op de adainist raties bedoeld ln de art ïkel en 7
t d' l id 8 * '
Wee a y en vo rdt verricht door de cent ral e acco untants dienst
van het Land.
Ket het oog op |et doelmatlg behaer van en de controle op de admintstraties bedoeld in de arttkelen 7 tpeede làd en 8 stelt de
minàster van Fin lyn & * ' '
anc rege s met betrekking tot de tnrlchting van
deze adm|lstratïes en tot de wijae waûrop deae worden bijgehoud|.
Artikel 11
y,2. In een geval als bedoeld in artikel 4 tveede lid kunnen de
miniaters om de overheidadi|st gaande te houd
en in de periode tot de
inwerk|gtr||g van de a|daar bedoelde l|dsverordening beschikken
over ten hoogste vtertwa|fde gedeelte van de bedragen die voor ge.
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lijksoortige kosten zijn vastgesteà; in de lan|vero||ïng tot vaststelling van de begrot|g van het voorafg|de dienstja|.
7. Indien de eiaen van de dlenst dtt onvermij|lljk maken kan
de betro|en mtnister in overe|sto|A'ng met de m|nlater van Fknanciën beschï|en over een groter gedeelte dan viert|fde van de in
het eerste lld bedoelde be|agén. Kan d|gelijke m|taterigle beschï|lng wordt terstond in afschrift toegezon| aan de Staten en de
Algemene Rckenka|r.
$ 2. Het beheer door de mlnister van Fin|ciën
1. De minlster van Financt| is ver|twoo|elijk voor het beheer
ever de centrale Landskas en de aan Net Land to|ehorende of toevertrouwde geldswa|dïge papieren.
2. Bij l|dsbesluit kan worden bépaald dat het be|eer over andere kassen en geLdswa|dïge papieren onder ver|twoo|elij|eid van
een andere minlster wordt gevoerd De voordra|t tot een zodanig
l|dsbeslutt wordt gedaan door de mtnister van Financi| |n overeen|te|nlng met de betro|en minister.
Artikel 13
De minister van Fin|ciën en de in artlkel :2 tweede lld bedoelde andere ministers kunnen functles binnen de overheidsdi|st
a|wijzûn, waarvan degene Gle die functie vervult namens de deabetreffende minister belast ls met het doen van ontv|gaten en betalingen en de bewaring van gelden, dan weà met de ontv|gst de afglfte
en de bewaràng van geldswa|dige papler|. De in arttkel 12 twpe|e
lid, bedoelde andere mintsters doen van hun beschikk|g tot aanwijzing een afschrift toekoman aan de mlnïster van Financà|.
Artikel 14
1. Bij l|dsbeslutt kan aan de betro|en miniater machtig|g
worden verleeùd tot:
R. oversc|ijding van de in de begrot|g voor zàjn m|lsterïe geraamde kosten of het maken van niet in dïe beçrotlng geraa|le kosten;
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b. overschrijding vaa in de begroticg van zijn mlnisterle geraaode
inhkesteringen of ùet doen van niet in die begrotîng geraamde ln.
veéteringen
mâts Ehet betceft het aangaan van betaltngsve|lîchtingen die geen
uitstel gedogec tot het volgend begrotïngsjaar.
2. De voordrachî voor een l|dsbesluit als bedoeld in het eerste
lîd, wordt gedaan door de betrokken mlnister in overeenste|ing met
yde mtnister van Financiën; de voocdracht wordt niet gedaan dan uadat de betrokken minister en de màntster van Ftnanciën h
et ontwerp
van het l|dsbesiuit vergezeld van uowel de toeltchting met betrekaking tot de middelen ter dekklng van de betcokken kosten als het advies dat de Raad van Advtes over het ontwerp aan de genoemde minjsters heeft tlitgebracht aan de staten hebben overgelegd en ue staten
gedurehde twee weken de gelegenheid is geboden hun wensen en bezwaren
ter kennts te brengen van de betrokken mintstec en de miniater van
Financiën
3. De betrokken mlnister stelt terstond na de tôtstan|oming
zvan een landsbesluit als bedoeld in het eerste lid een ontverp
Voor een l|dsverordening tot wijzégjng van de Landave
rordentng tot
Vaststellicg van de begroting van zijn mjpist|rie op. Hij zendt het
Ontwerp zo apoedig mogalijk doch in ieder geval vö6r 1 apriâ van het
1. Bij landsbesluit kan aan de nlnister van Flnancién macùt|ging
Worden verleend tot het doen van betalàngen waarvoor op de begrotlng
çan het deabetreffende mtnisterie geen gelden zijn opgenomen of geen
gelden |eer beschikba| zlin. '
1. De mtnister ten laate van wiens begrotlng de in |et eerste
âtd genoemde kosten worden gemaakt stelt terstond na de totstan|o-
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ming van een l|dsbesluit a|s bedoeld in het eerste lid een ontwerp
voor een landsvero|enïng tot wijziging van de L|dsverordentn: tot
vaststeiling van de begroting van zijn ministerle op. Hij zendt het
ontwerp zo spoedig mogelijk, doch in teder geval vöör 1 april van het
daaropvolg|de dienstjaar aan de mtnister van Financiën; op het ontwerp is artike) 3 eerste |ld van overee|omatige toepasslng.
Artikel 17
1. De mintster van Fïnanctën ziet toe op de besteding van Is
Lands gelden. ook nadat bij landsvero|ening aan een minlster uîtdrukkelijk de nodiçe gelden zijn toegesta|. Dit toezlcht omvat mede
de toetalng aan het algemene financiële beleid.
2. Blj landsbesluit houdende algemene maatregelen worden regels gcsteld met betrekktng tot het verlenen van voorschotten aan:
a. personen in dienst van het band;
b. personen die op grond van een overeenkomst tot het verrfchten
van enkele diensten contractueeï verbonden zijn met het Land;
c. personen die werkzaam ziln bij een pr|vaatrechtel|jke instelllng
die op qrond van ecn overeenkomst tot hët verrtchten van ehkele
diensten contractueel verbonden ïs met het Land
Daarbtj worden in |eder geval voo|aarden gesteld met betrekktng tot
de beateding van de voorgeschoten gelden en het toezicht daarop alsmede op de aflossing van het voorschot
3. Bij lKqdsbesluit houdende algeaene maatregelen worden regets gesteld tnuake de procedure met betrekking tot de aanvrage en
uitbetaling van subsjdles aan lnstellingen van openbaar nut nikt
zijnde instelltnqen voor weldadighetd onderwljs of opeabaar verkoer
1. De minister van Financidn bepaalt welke gegevens hem tem bëhoeve van het in artikel 17 eerste lid bedoelde toezicht dlenen
te worden verstrekt
2. Voorts kan hij ten behoeve van dït toezicht bepaalde posten
van kosten en tnvesteringen aanwijzen op de begrotingen van andere ministeries ten laste waarvan geen ve|ltchtingen |ogen worden aangeçaan, voordat htj daarmede heeft ingestemd.
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$ 3 . De |eking van mlddelen
kosten en inv|teringen
1. Koaten, investeringen en middelen worden geboekt op de daarvoor bestemde begrotlngs|at.
2. Geschillen |et betrekking tot boektngen als bedoeld in Net
eerste lâd, worden beslist door de mintster van Ftnenciën.
1. Indien aan aannemers en lever|ciers in verband met door
hen ten behoeve van het Land uit te voeren werken of leveringen
goedere| in algendom worden afgestaan wordt een bedrag, gel|jk aan
de waarde van die goederen onder de middeleu geboekt en gebracht
ten laste van de begrottngspost waaruit de werken of ieverlngen
kûrden bekostigd.
2. Soortgeltjke boekîngen ten bate van de mïd|elen en ten
laste van de kosten en investering| geschleden wegena boeten die
jop vordlrtng| van aannemers en lever|clera zijn gekort en
voorts bij andere vergelijking van een schuld met een vorderîng.
3. Vergoeding| voor aan l|dseigendo|en toeç|rachte achade
kunnen, voor zover zij de herstelkbsten nlet te boven gaan in
mtndering worden gebracht op d|e kosten.
Artlkel 21
1. Verr|eningen çussen l|dsdtensten worden gûboekt als middeleny ko|ten of ïnvestertngen.
2. De minister van Ftnanciën geeft voorschriftûn met betrekklng tot de verr|eningen bedoeld in het eerste lid.
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BOOFDST;K ïk
Privaatrechtelilke beoallncen
5 !. Rechtsh|delïng|
Arttkel 22
1. Tenzij blj of kracàtens landavero|||g anders is bepaald
Worden privaatrechtelilke recht|del|g| nnmon. het Lanu verl
yrtcht door de daarbij betrokken min|ster of krachtens algemene of
bijzondere volmacht namens deze.
2 , ûvere|omsten kunnen slechta worden aangegaan voor een
eriode van niet lange.r d| vijf jaren
p
3. Tot het aangaan of het v|strollon vap geldlenNng| ten b..
hoeve of 'ten laste van het Land wordt bil of krac|tens lan|sveror|ntng uttsluitend gamachtigd de mtnister van Financl|n
Artlkel 23
1 . Van het door of namens een mlnlster verrlchten van een prj.vaatrechteltjke reèhtsh|el|g oet een geldelijk belang met
uit geschrïf te blijken .
,2 . De minlstpr van Flnanctën kœz en bedrag vxtstellen waa.boven het verrichten van een priv|tre|telljke rechtshand 1:1.n
eg
slechts btj schrlftelijke overee|o=t mag plaatsvi|u .
Artikel 24
1. De verkoop van een aan het Laud toebe|or|de roereade 4aak
geschiedt door mlddel van een o e verkoping na ean beslïssing
daartoe van de betrokken minister.
2. De verkoop van een roerende zaak is slechts toegestaax
indien deze niet meer nodlg is voor de overhei|di|st en met lnl
achtnemlng van de door de mtnister van Financiën ter zake te stellen voorsc|lften
3. In afwijktng van het eerste lid kan b|j beachïkk|g van |e
betrokken mlnister worden bèpaald dat een roerenâe zaak met een
baar behoeft te word|n verkocht.

0

0

Pagtn. 1:
Afko|tgtng|l| van xruwa l9a9 uo. pa
4. De mintster van yznancz|u kap nadsre regels stellen met
betrekktng tot o e verkoptng|.
Artikel 25
l . Een werk een leverin of een dtustverriet| waaz'van de
? Q. g
geraapde kogten Afl lotl oto - of meer buarwo porat slechts toegekezen. nndnt daartoe een opcnbare non|st|yug'
in gûhouden.
2. Een werkp een levertng of een di|tverri|t|g waarvan de
yz..geyaa|e kosten mtnder |an Ar1 lcc ooc . maar mear axo ayj
10 000 - bedra en xordt slechta toegewezen nad '
. ' g z ja (j
p a aartoe een onderhandse aanbested|g is gehoudens tenzij de betrokkan minsster
van oordeel is dat een openbare aanbested|g noodz|ezzjk |s
3. Voor een werk een lever:n f de tverrl'|tlng
, g e eon ens
Waervan de gerwnm|o kosten Afl yc grp . pg syu|ur saarag.a s..
h ' ' * #'
Qqft çeœz nxohoetedo te worden guouden en kan jjlt werk de leve.
7
ring of de dl|gtverri|tïng ult de |4 worden gegtmd. *
4. Bij lan|ealuite houd|e algemene mxtregeàu, worden
naœre regela geateld betref fenœ hot houden van opeare wj oucwr.
haree aeestHingx en de wéjzzrxng, nu scjjorszng of |e stakjmg
van werken .
Artikeà 26
1. Van het houden van een openbare aanbeat|ing kan bij be.
schtkkïng van de betrokkea mlnister te overeenst||g mst de minister van Flnanctyn worden afgerïeu zuazeu:
a. goede gronden dosn verwacuten |at een o e annheste|g uzet
yl.n het f Vancieel belang van het tand ze zup of
b. de aan het werk de levertng of de diustverri|tu te stellen
#g
sbl.j zondere elsen niet tot htm recht zouden klzl'me)z komen of
c . Net werk van zodanae aard is dat toazïcht tijdens e
ê en keurtng
na de gereeœedng gesu ardo|de Nyaarkjorg van deugdelzjoojd
verschaft of
d. een bijzondere annhieaia is ontvaztgem vaarvwj nu aanvaaraog sn
V,
het beàœzg van lzet Land |s.
Indàen de mlnister van Fj.nauczun |e betrokken mjzjzste.r ja s pzeegt
hil overlpg met de mlnzster-president .
2. Indten lxevolge het eerste lld wordt afgezien van ëzet houdem
zyvan àen openbare aaestedtng wordt het werk de leverlzg of de
dle|tverrichtïng toegewezen n
. adat daartoe e| onderhudse awnhe-
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steding is gehouden.
3. Indlen het houden van een openbare of onderh|dse xnnhostedlng nlet mogelljk ls of bij beschl|ing van de betrokken minister in overeûnste||g met de ministcr vln Financïën ondoelmatlg wordt geoordeelda wordt het werk ult de hand gegund. De twee|e
volzin van het eerste ltd is van toep|sing.
4. Indien voor een werk een levering of een di|stvarricht|g
waarvoor de geraapde kosten Afl lGD OOG - of meer bedragens geen
openbare aa|esteding &s gehoudenp dient uit de mlnlsteri|le beschlkkingz bedoeld in het derde lid te blljkeny om welke redenen de gevolgde wijze van aanbested|g ja gskozen.
1. De oprlchting of mede-opri|t|g van een privaatre|telilke
rechtspersoon, dan wel de deelneaing en een privaatre|telijke
rechtspersoon of vervree||g van een dergelijke deelneming waarbij een geldelijk belang is gemoeid van Afl. l0O.QGc - of mear,
geschiedt met machtiging, vqrkregen bij à|daverord|ing.
2. De oprlchting of |de-oprïchting van een prlvaatre|telljke
rechtspersoon of de deelnemtng in een privaatrechtelijke rechtsptrsoon of vervre|ing van een dergelijke deelneming waarbsj een
geldelïûk belang is ge|oeid van mtnder dan Afl. 100.0a0 - gcschïedt met |chttging, verkregen blj ï|dsbesluit.
3. De voordracht voor een l|achesluit ala bsdoeld in het
twèede lid wordt nlet gedaan dan nadat de Raad van Advles gehoord, het ontwerp van het l|dsbesluit en een toeli|tlng met betrekking tot de achtergronden van de desbetreff|de aangelêg|eid
voorzïen van het advles van de Raad van Adviea dtenaanga|de nan de
Staten is voorgelegd en de Staten gedurende tweq weken de gelegenheid is geboden hun wensen en begwaren ter kennis te brengen
van de mlntster van Financlën en de betrokken mtnïster.
Artikel 28
1. Zen schenking aln derden van een aan het Land toebahore|e
Iaak met een waarde van Afl. 10 000 - of meer wordt verrlcht met
machtlgtng, verkregen btj l|dsverord|ing.
2. Een sahenking aan derden van een aap het Land toûbeùor|de
zaak met een waarde van ninder dan Afl 10 OOQ - maar meer dan
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Af|. 1000 - wordt 'verricht met machtigtnge verkregen bïl landsbealuit.
3. De voordracht voor een l|dsbesluit als bedoeld in het
tweede lld, wordt niet gedaan dan nadat de Raad van àdvles gehoord
het ontwerp van het l|dsbesluit en een toelichting |et betrekkinq
tot de achtergronden vac de desbeyreff|de aangelege|el| voorzien van het advles van de Raad van Adviea dienaanga|de aan de Staten is voorgelegd en de Staten gedurende twee weken 'de gelegenhetd is geboden hun wensen en bezwaren ter kennis te brengen van
de mïnister van Fiqanciëà en de betrokken mlntster.
4. Een schenking aan derden van een aan het Land toebehorende
zaak met een waarde van Afl 1û00 - of mlnder' wordt verricht bij
E . r'
enn met redenen omklede beschi|tng van de betrokken minister
in overeen&te|ing met de minister van Financiën. Ingeval de pinistpr van Ftnanciën de betrokken mtnlster is bij een schenking als
b|doeld in de eerste volzln geschledt deze schenking bll een met redenen omklede bescht|ing van de mïntater van Financtën: in overeenste|ing met de minlster-president
S. Een landsbesltllt als bedoeld in het tweede lid en een
mint|teriëie beschi|ïng als bedoeld in het vierde lïd worden in
dë L|dscourant van Aruba bekend gemaakt
1. Gehele or gedeeltelijke |ijtschelding van een aan het band
toekomende civtelrechtelijke vorderlng geschiedt, |ndien het
kwilt te schelden bedrag Afl. :0.000,- of meer bedraagt, pet machtiging, verkregen bij l|dsveror|ening.
2. Gehele of gedeeltelijke |ijtacheldlng van een aan het Zand
toekomende civielrechtelijke vordering geschledte indien het
kwijt te schelden bedrag minder dan Afl. 10.000 - maar meer dan
Afl. 1000,- bedraagt, met machtiging, verkregen bij ï|dsbesluit.
3. De voordracht voor een l|dsbesluit als bedoeld in het
tveede ltd wcrdt niet ge|aan dan nadat de Raad van Adviûa gehoord
F' e' 1.
het ontwerp van het l|dsbesluit en een toellchttng met betrekkïng
tot de acbtprgronden van de desbetreffendû a|geLegenheid, voorzien van het advâes van de Raad van àdvies dienaanga|de aan de Staten is voorgelegd en de staten gedurende twee weken de gelegenhèid is çeboden hun wensen en bezwaren ter kennis te brengen van
de mlnlster van Financiën en de betrokken mintster
4. Gehele of gedeeltelijke |ijtschelding van een aan het Land
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toekomende civielrechtelijke vordertng çeschiedt indien het
kwijt te schelden bedrag Afl. 1000 - of minder bldraagtf blj een
met redenen omklede beschi|ing van de betçokken mlnister in overeenstemming aet de mtnister van Financïën ârttkel 28 vierde 11d
tweede volzin is van overeenkomst|ge toepasslng.
y5. Een l|dsbealuit als bedpeld in het tweede lid en een
ministeri|le beschi|ing als bedoeld in Net vlerde lîd word i u
, ' en n e
Landscour|t van Aruba bekend gemaakt
àrtikel 20
100.O00r- of meer bedraagt, slechts gesloten m|t machtiging: verkregen bïj l|dsverordening.
2. Een overeenko|t ter beïindiging van een geschil ostrent een
recht op een zaak met een peldelijk belang van sinder dan Afl
1C0.00O - wordt gesloten met machtiglnga verkregen bij landsbel
3. De voordracht voor een l|dsbeslult a|s bedoeld |n heç
tweede ltd wordt nïet gedaan dan nodat de Raad van Advtes geNoord, het ontwerp van het l|dsbesluit en een toelichting met beztrekking tot de achtergronden van de deabetreffende a|gelegenheîd
voorzien van het advïes van de kaad van Advies dienaangp|de aan de
Staten is voorgelegd en de staten gedurende twee weken de gelegenheld is geboden hun wensen en bezwaren ter kennis te brengen.
van de mlnister van Ftnanalën en de betrokken minlster.
y4. Een l|debesluit als bedoeld in het tweede 1âd wordt
in de Landscour|t van Aruba bekend gemaakt
De geldlgheid van een privaatrechtelijke rechtsh|deling
Wordt met betrekktng tot de bevoeg|cid van degene dle optreedt
namens het Land slechts aangetast tndten daarbtj artikel 22 art|kel 28, artike) 29 of artïkel 30 nïet in acht is genomen. V
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$ 2. 7erjaring
Artikel 32
Zen rechtsvo|erlng ter zake van utt een l|dsverotdenïng
voortvloeàende of krachtens een landsvero||ing vastgestelde heffilg: verjaart door verloop van vijf jarsn na de aanvang van het
jâar waarin die befftng tnvorderba| is geworden: tenzij de Gesbetreffende lan|verord|ing een andare verj|ingate|tjn bepaalt.
Xrtlkel 33
1. Een rechtsvo|ertng ter zake van een geldschuld van het
La| verjaart door verloop van twlntig rrkaanden na de aanvang
van het dienstjaar waarâ.n de schuld invorderbnar is eworden
ç.
2 . In afwijklng van |e vierde àfdel |g van de zevende Tztel
svan het Vierde Boek van het Burgerlljk Hetboak van Araba wordt de
Nrerjaring van een geldschuld van het Lanu uitslulte| ges
tult door
de tndienlng van een declaratïe blj de Dïrectte Flnanclën . noor of
nœms de directeur van de Directie FtnanciKn uordt aan de
schvldeiser op zjjn verwek ee.n gedagtekœû ontvxga|wjjs gegeven .
,3 . In af wljkïng van het eerste lid verjaart :
a een rechtgvo|ering lnzake bezoldi
. gjmz yjNmszooy. onuerstand
rente en af loaslng van eem geldlening door verloop van vijr Jaren en '
b . een rechtsvoMering waaz'van het bedrag vaststaat en de verevenlng nlet a|ankelijk is van de vooraf gaande iudienlng van stukken
doozà de belangheb|den door verloop van de temijnenw opgenora â.rj
de |erde àfdeling van de zevende Titel van het vierde Boek van het
Bur|erlïjk |etboek van Aruba.
HOOFDST|| v
Laôdabe|ijven
1. Bij llndavero||ing kunnen onderdelen van de dienst als
1an ijr worden aangewez|.
2. Een lands|ijr ataat onder |et toezicht van de betrokken
mintgter en wat zijn financiëel belojd betreft onder het toe-
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zicht van de betrokken nintster en de minlster van Ftnanctën gezamenlïlk.
3. Bij of krachtens lan|verord|tng worden regels gesteld met
betrekking tot het beheer en de adm|istratiû |p.y een lanam|av|jr
te voeren.
M'tikel 35
In de begroting van het mànisterle waaronder een lnnaohe|ijf
ressorteert worden de postûn opgenomen die betrekking hohhon op
het e|lojtatïeresult|t van dat landabe|ijf De kapitaalsv|houdïng van het desbetreff|de landabe|tjr met het Land komt tot uitdrukktng in de balans van het Land.
Artlk|l 36
Op de begroting en de jaarr|enlng van een lendsb|ijf'zijn de
artikelen 2 tot en met 7 9 tot en met 11 14 15 19 tot en met
2: en 41 tot en met 45 van overe|omstige toep|stng.
HOOFDSTUK 71
Bepallncen met betrekklno
tot overheid||ticloaties en
blqzœndere rechtsoersonen
Artikel 37
Met het oog op het bepalen van de ve|genspoaitle van het
Land wordt de jaarr|entng vah een naamloae vennootsch| waarvan hlt
Land a|deelhouder is en waarbij een geldelijk belang is gemaaid van
âfl. 100.000 - of meer, terstond ja v|tatolling ervan in arsdNrirt
aan de mtnister van Ftnanctën aangeboden door de blj dte deelneming meest betrokken minister,
Artékel 38
1. 511 l|dsverord|ing ingeatelde rechtsp|soonllj|eïd bezlttende bedrijven en lnstelling| zljn gehouden om jaarlijka binnen
ydrle maanden na de afaluiting van Nun boekjaar hun jaarrekea|g aan
t bieden aan de mlnister van Financign.
E!
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2. De bedrijven en instelling| be4oeld in het eerste lid
'e
dienen v|6r 1 aprtl van het lopende dienstjaar hun ramingen als
be'|oeld in arttkel 2 tweede lid aan de xinister van Ftnanctën toe
te renden.
HOOFDSTQK VII
|egrotïncafondsen
Krtlkel 39
1. Bij lan|verord||g kunnen begrotingsfon|| worden ingestmld; daarbtj wordt tevens de bestemming van bat|ge saldt van deze
foudsen geregeld.
2. Een begrotingsfonds staat onâer toeztcht van de betrokken
minister en de minister van Flnanci|n.
Arttkel 40
1. |grotïngsfon|| worden afzondûrltjk be|eerd.
2. De begroting en de jaarreken|g van |e begrotingafon||
woroen Jaarlijks opgemaakt ea v|tgesteld overeenko|tig |e bepallngen van deze landavero|ening.
HOOFDSTUK VIII
De ja|rekenlnc van het Land
Artikel 41
1. Iedere mlnlater steàt na afloop van een dïenstjaar een exploltatie-overzicht over dat dlenstjaar samen.
2. Hij zendt dat |loitatie-overzi|t, vergezeld van een
toell|ting, houdende een nauwke|ïge en volledlge verklaring
van de gegevens in het e|loitatte-overzi|t v6ör 1 aprïl van
het daaropvolg|de dlenstjaar aan de miniater van Financà:n
Artikel 42
1. De mlnister van Financl|n
van het Land over het afgelopen
stelt jaarlàjks de jaarrek|lng
dtenstjaar samen en zendt deze
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v6ör ) lunl aan de Algemene Rekenk|er.
2. De laarrekenlng van het Land beataat in ïeder geval uït:
a. een balans; '
b. een e|loltatierek|ing;
c. een staat van invester|g|;
d. een staat van herkomst en bestedtng der midGelen;
e. een overzlcht van elk ninlstûrie als bedoeld in artikel 41
tweede lid;
f. een toelicht|g, houdende een ùauwke|lge en volledige verkl|ing.
van de gegevensz opgenomen in de onderdelen a tot en met c.
Artikel 43
De inrichttng van de In artkkel 41 tweede ltd en artikel 42
tweede lid senoemde bestanddel| van een jaarrek|ing geschiedt
overee|omstig bij lands|slult houdende aàgemene maatregel|
vastgestelde xodellen
Artikel 44
De Algemene Rekenkamer doet haar rapport inzake de beoordeling van de jaarrek|ing van het Land binnen 12 weken na de datum'
van verzendtng toekomen aan de minister van Financiën
1. oiterlijk op l september van het jaar volgend op het Jaar
waarop de jaarr|enlng van het Land betrekking heeft wordt het
ontwerp voor een l|dsverordenlng tot vaststelling van het saldo van
de e|loltatlerekening aangeboden aan de staten. zlj be|oeft nlet aan
de Raad van Advles te zljn aang|oden.
2. ûe memorie van toelicbting van het onkwerp bedoeld in het
eerste lld wordt vergereld van:
a. de ja|rekentng van het Land voor het desbetreffende dlenstja|;
b. het rapport van de àlgemene Rekenkamcr als bedoeld in artikel
44 .
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HOOFDST| Ix
Slo|eoalincen
Arttkel 46
In het belang van een goeze uitvoering van deae l|dsverord| tng
kunnen btl lan|bealult houdonde algemene |ntregelen, nadere regels worden gesteld.
1. Het ttjdstîp van lnwerkln|redlng van deze lan|verord|ing
|ordt vastgeateld in een landsv|erdentng waarin teveng het in|erings en overg|garecht van dezl lan|verord|ing worden geregeld.
2. Ztj kan worden a|gekaald als compt|lltteitsverord|tng
1989.
Gegeven te Or|jestad 28 december |989
F.B. Tromp
De minlster van Financi|
G.P. Trinidad
De minister van Justitle
H.S. Croes
De minlster van Algenene zaken
N.0. Gduber
De mtnlster van Economische zaken
Z. Brlesen
De mlnister van |elzljnsa|en
R.J. Refunjol
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RC ,
De minlster van Publleke |erken en
Volksgazon|eid,
P.P. Kelly
De mintster van Vervoer en Co||icatie
E.D. Nicolaas
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