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L|||âulTe houdende algamene maatregel|, van 28 lanuarï 1988,
tot wljzïgïng vaâ het Landsbeslu| stichtinge|egïs|.
Uïtgegev|: 10 febrqarl 1988
De minlster van Justitfe en
Volksgezon|eïdw
E.J. Vos
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ZN Nà|| DER KONINGINI
DE Gm|Wt vaa Aruba
In overweging gesomen hohhonao
dat het wenselijk is de r|ow- van Konphnndel en Nzjverheid aruba te
belasten mat |et beheer vau het oponhnme stïchtinge|egisk|;
Heeft, de Raad van Advies gehourd blsloten:
Arttkel I
Het Land|sluït Stïchtinge|egïat| wordt gewijzigd als volgt:
A. àrtikel l komt te luïaan:
Artïkel 1
1. Blj de Kw-- van Koopbandel en xzjver|eid Atœ)a vorat jlet
beheer over het in art|l 7 van de Lu|vexuxug op suchtingea
bedo|lde oponhnre register met lzjacàtnœ| vayj nu (urjx|reat door
f
de K-mpw vast te stellen regels gevoerd door haar 'secret|ls
2 De secretaris beheart de gelden die de |àmer van Koâphandel
en NllverheiG A|'K. op g|on| van de artlkelen 7 en 9 van dzt landsbeslgit ontvangt. H|J Is deswege aan de Kamer rekeniug en verautwoordàng versc|uldi|.
B. Artikel 2, tweede àldz komt te lu|den:
2. De 1*11| van deza fozwmeren vordeny xt énacutnozw
van hek gestelds in artikel 7 eerste lid van de çandsvero||ïng
op Stlchtlng|e door de beheerder van het rogister vast|steld.
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C. In artikeà 5, eerste llde wordt in plaats van ''dossâero|lag''
gelezen: dossier.
D. Artikel 6 komt te lulden:
M-tikel 6
1. Van elke stlchtlng wœrden de naamz de plaats van vestigïng
en het dosslernzA|r geregïst|e|.
2. Zveneens wor|en van elke oprïchter en van elke bestuurder
van een lngeschrev| stichting de naame de voornamen en de woonplaats gereglst|e|z al|py;e de dossiern|rs van de betrokken
sti|tlngen.
3. De regfstratie geschïedt op alfabetàa|-l|lco||l|e
volgorde; dàe van de stic|tlng| pp de naam van de stlchting en dïe
van de oprichtera en de bestuurd|s op hua naap.
E. In artikel 7e eerste llde |Orden in pàaats van de bedragen
l'f . 10 -11 en 'lf 5 ..R eleaent f . 60 - en f 30 ê.eg,.e.
F. In artikel 9 worden de volgende wllzlglng| nxngebra|t:
1. Het tweede lld klmt te lnlaonl
2. Voor het verkrljgen vaa afschrlfen is een vergoeding varschuâlgd van f. l - per bladzïlde met een ainllum van f. 3 - en
# z'
koor het verkrijgen van utttr|els is een vercno||ng verschuldigd van f. 7 50 per uittr|el.
2. In het vlerde ààd wordt in plaats van l'vljrtg cent| gelezen)
r1G. Artlkel 10, eerste lïde komt te luiamnl
1. Wljziglawy aamllingu of dtxlrlwlux worc:en Jx nu
dogslers aangebra|t op zodanige wilzee dat de beatmmnao tekst
àeesbaar blïlft.
Artlkel 11
Bil de uàtveerlng van artïkel 6 van de Algemene |vergangsreyelàng wetgeving en bestuur worden tevens in nnnma|ktng çenomen de
blj dàt lanac|-luàt in hek Tmnao|=luït stlchtlnge||lster aangebrachte wijzàgin|.
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Artïkel 111
Dit l|sbesluit treedt ïn werking met ingang van de dag na die
van zïjn afkondig|g.
Gegeven te Or|jestady 2| januarï 1988
F.B, Trop|
De minister van Juetitle en
Volkggezon|eidz
Z.J. Vos.
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