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 Lzthk''l)' SBESLLTIT, houdende algemene m|tregelen, van 1 8 december 200 1 tot wjzi-
 ging van het lan|besluk houdende algemene n|tregelen van 28 jmmari 1 988 (AB
 1988 no. 13) ter uitvoering van artikel 8, eerste lid, van de L||v|ordenlg Algemene
 Rekenkamer Aruba (AB 1998 no. GT 20) (wijziging remuneratie).
 Uitgegeven, 2 1 januari 2002
 De minister van Justitie en Publieke Werken,
 H.R. Croes
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 IN Nu DER KOMNGIN!
 DE GOUVERNEUR van Aruba,
 In ovenveging genomen hebbende:
 dat het wenselijk ù met het oog op de gestegen omvang van de werkz|mheden
 van de leden van de |klgenlene |ekenka|er van Jkruba |s|ede de gestegen
 inflatie sinds de v|tstelling van de remunel'atie de remuneratie van deze leden
 te verhogen;
 dat het wenselijk is om de remuneratie van de pl|tsvew|gende leden vast te
 stellen;
 Gelet op:
 artikel 8, eerste lid, van de L||v|ordening Algemene Rekenkamer Arlzba (AB 1 998
 no. GT 20);
 Heeft, de Raad van Advies gehoord besloten:
 A|ikel l
 In artikel l van het lan||sluit houdende algemene maatregel|, van 28 janumi
 1 988 (AB l 9SS no. l 3) ter uitvoering van artikel 8, eerste lid van de Lr|verordening
 Algemene Rekenkamer (AB 1998 no. 20) worden de volgende Nvijzigingen a|gebracht:
 A. in het eerste lid, wordt het zinsdeel t|f. 1 2.000, - is jaars'' vel-vangen door: A0.
 30.0()0, - pel' jaac
 B. in het tweede lid, wordt de zinsnede fl 9.000 - is jaars'' vervangen door: Afl.
 24.000, - per jaar;
 C. aan het Mikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
 3. De remuneratie van de pl|tsvervangende Ieden van de Algemene
 Rekenkamer bedroeg, in de periode van 4 november 1994 tot en met 30
 maall 1995, Atl. 1 .200, - perjaar, in de periode van 3 l maart 1995 tot en
 met 3 l december 1999. Afl. 3.000,- per jaar, en bedraagt met ingang van
 1 januari 2000 Afl. 1 8.000, - per jm''tr.
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 D. artikel 3 komt te luiden:
 Artikel 3
 Dit lan||sluit kan worden nnngehaald als Lanà|sluit remunera-
 tie leden Aigemene Rekenk|er.
 Allikel 11
 Dit l||besluit treedt in werking met ingang van de (1ag na die van zijn plmat-
 sing in het AAondiglgsbhd van Aruba en werkt, wat artikel 1, onderdelen A, B en C,
 betrefq terug tot en met 4 aovember 1994.
 Gegeven te Or|jestad, 18 december 2001
 0. Koolmnn
 De minister van Algemene Zaken
 N.O. Oduber
 De minùster van Financiën,
 N.J.J. Swaen
 De minister van Justitie en
 Publieke Werken.
 H.R. Croes
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