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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
LANDSB|LUIT van 18 oktober 1988 no. 15 tot ontblndtng van de Stataù van Aruba en tot sluitîng van de zitting 1988/1989.
Pitgegeveny 21 oktober 1988
De mïnàster van Justitie,
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DE œlM|u| van Aruba,
Op de voordracht van de Mlnlst|-presld|t, Ninister van Algemen: Zakenz
Gelet op:
artïkel 111.14 vah de Staatsregelàng van Aruba; de artikelen 15 en
34 van de Kieaverordenlng (AB no. llQ);
Ove|egende:
dat als gevolg van polltleke vers|ulvingen er gegronde redenen bestaan om te twljfelen aan de representatàvitelt der Staten;
Ove|egende:
dat het derhalve nodig wordt geacht, nu het Land de economlsche crlsts ten gevolge van de sàuitlng van de Lago rafflnaderll te boven is
gekomen, dat het volk van Aruba op de kortat mogelïjke termljn in de
gelegenheid wordt gesteld om middels vrije en gehetme verklezlngen
der Staten een uitspraak te doen met betrekklng tot de in de vorige
overweging bedoelde sltuatle;
ove|eg|de:
dat daartoe de Staten van Aruba dlenen te worden ontbonden;
HEEFT GQEDQEVQ|EN:
1. De Staten van Anlha te ontbinden en de zlttlng 1988/1989 te
sluiten;
11. Te besluiten, dat deze ontbinding en slulting ingaan op respectievelijk dinsdag 7 februarl 1989 en mn-ndag 6 februarl 1989; '

0

0

Pagina 3 A|ondigingsblad van Aruba 1988 no. 120
111. De dag der stemming voor de verkiezing der Staten van Araba te
bepalen op vrlldag 6 januari 19897
IV. De dag der k|didaatstelllng voor de leden der Staten van Aruba
te bepalen op donderdag 17 november 19887
7. De overee|omstïg het bepaalde sub 111 nieuw gekozen Staten
bijeen te roepen op dlnsdag 7 februarl 1989.
71. Te bepalen dat:
a. de inhoud van dit lan|besluit terstond ter kennis wordt gebracht van de Staten van Araba;
b. dit l|dsbesluitz hetwelk in het Afkondlg|gsblad van Araba
zal worden opgenomen, in werking treedt met ingang van 8
november 1988 en in afschrlft zal worden gezonden aan:
de Staten van Araba;
de Raad van Advles;
de Procureur Generaal;
de Presldent van het Geme|schappelljk
Hof van Justltie;
het Hoofdstemb|eau.
or|jestad, 18 oktober 1988
F.B. Tromp
De m|ister-presld|t,
minlster van Algemene Zaken
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