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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
1988 no. 110
L|dsverordening van 11 augustus 1988 tot vaststelllng van de begrotïng van de Luchthavendi|st voor het dienstjaar 1988.
Ditgegev|, 9 september 1988
De minister van Justltle,
E. J. Vos
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IN NARM DER KONISGINI
DE œtlvMlm van Arubae
In overweging genomen hohhende:
dàt het noodz|elljk is de begroting van de Luchthavendienst voor
het dienstjaar 1988 vast te stelàen;
Gelet op,
artïkel V.12, eerste làd' van de St|tsregeàïng van Aruba;
Heeft, de Raad van Advies gehoordz met gemeen overleg der Staten, vastgesteld ondersta|de landsvero|||g:
Artlkel I
De begrotlng van de Luchthav|di|st voor het dienstjaar 1988
wordt vastgesteld als volgt:
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Artikel 2
1. BIJ gemeenscha|elijke beschl|lng van de mlnisters van Verveer en Cn|xnlcatie en van Financïën |xnnen af- en overs|ijving|
werden toegepast op de door de Staten beschlkba|gestelde kredieten
op de posten van lasten van de begrotinge met dlen verstande dat
znannige overs|rijving niet kan geschieden op posten wegens bezoldlgingen en wegens subsidles en dat deze bovendlen voor elke post
beperkt blllft tot tien ten honderd van de aanv|elljk begrote last|n op deze post.
2. In het geval de oversc|ilv|g van tien ten honderd, bedoeld
in het eerste lid: minder bedraagt dan hf. 30O,-e is een overs|rïjvlng tot Af. 300e- toegelat|, hetgeen eveneens van toepasslng ls,
indien de rnmA'ng P.M. ls gesteld.
Artikel 3
Alle ultgaaf|st|, voorko|nde in afdellng 11 van de begroting, |lnnen, voor zover ten laste van het dlenstlaar geen vorderlngen zijn onstaan tot het volle bedrag der op die ultga|posten gerx-mde sommen, voor het restant bil in het Afkondig|gsblad van
Aruba op te nemen lan|s|slult worden toegevoegd aan de uitgaaf|sten van de afdeling 11 van de begroting van het volgende Jaar op de
wilze, omschreven ln artlkel 8 van de Compt|iliteitsverord|ing.
Artlkel 4
Van de besch|àngen, bedoeld in het eerste lïd van artïkel 2:
en de lands|sluit|, bedoeld in artikel 3, wordt afschrift gezonden
aan de Staten.
Gegeven te Or|jestad, 11 augustus 1988
F. B. Tromp
De minlster van Vervoer en Co|loicatie
A. Bermudez
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De minlster van Flnanciën,
A. W. Engelbrecht
De miniater van Justitie,
E. J. Vos
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