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MINISTERIFLLEBESCHIKKING
VAN
DE MINISTER

VAN

FINANCIEN EN OVERHEIDSORGANISATIE

Overwegende:

-dat uitvoering aan artikel 21 van de Landsverorclening Aruba Financieel toezicht (AB 2015
no. 39) door de minister dient te worden gegeven door middel van het instellen van een
register met namen van personen en functies die bevoegd zijn tot het namens het Land
verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die voortvloeien uit een besluit tot het
aangaan van financiële verplichtingen;
-dat voor genoemde financiële verplichtingen slechts de toegestane bedragen zoals vastgesteld
in de landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries beschikbaar zijn.

Gelet op:
1 Artikel 21 van de Landsverordening Aruba Financieel toezicht (AB 2015 no.
Artikel
eerste lid jo 22, eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989
no.
Landsverordening instelling ministeries (AB 2013 no.
Landsverordening van 18 juli 2011 houdende machtiging van de minister van Integratie,
Infrastructuur en Milieu tot het, in afwijking van de Comptabiliteitsverordeuing1989 (AB
1989 no.
doen van een aanbesteding respectievelijk aangaan van eenof meer
overeenkomsten in het kader van het verbeteren van de infrastructuur tussen Oranjestaden
San Nicolas (AB 2011 no.

GEEFT HIICRBIJ TE KENNEN:
Per ingang van 1 januari 2016, is ingesteld het register zoals bedoeld in artikel 21 van de
Landsverordening Aruba Financieel toezicht (AB 2015 no.
ln het register genoemd onder is opgenomen dc hiernavolgende personen en functies die
bevoegd zijn om namens het Land privaatrechtelijke rechtshandelingen verrichten.

Michiel Godfried Eman, minister van Algemene Zaken, Wetenschap,Innovatie en
Duurzame Ontwikkeling
Mike Eric De Meza, minister van Economische Zaken, Communicatie, Energie en
Milieu

Oslin Benito Zevinger, minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en
Integratie

Arthur Lawrence Dowers, minister van Justitie
Otmar Enrique Oduber, minister van Toerisme, Transport en Primaire Sector en
Cultuur

Michelle Janice l-looyboer-Winklaar, minister van Onderwijs en Gezin
Carlos Alex Schwengle, minister van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport

Angel Roald Bermudez, minister van Financiën en Overheidsorganisatie
Pauldrick François Teodoric Croes, minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid
De Directeur Directie Financiën is aangewezen om namens de minister het register bij te
houden.

IV. Deze beschikking wordt bekendgemaakt via @yv„ggbierno.a\v.

Wijzigingen in het register worden eveneens bekendgemaakt op de website van het Land,
uiterlijk om de zes maanden.

Oranjestad,

de minister van Financiën en Overheidsorganisatie
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Afschrift dezes aan:
-de ministers;
-secretaris Ministerraad;
-de Directie Financiën;
-de Directie Wetgeving en Juridische Zaken;
-de Centrale Accountantsdienst;
-de Algemene Rekenkamer Aruba.

