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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
LANDSV|||ING van 29 november 1988 tot wijziglng van de sands#
verordenug mul=lonen.
Ultgegev|, 30 noveâber 1988
De minister van Justltie,
E.J. Vos
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IN NA|H DER KONINGIHI
DE WND. œtlWisoEîm van Anzbas
In overweging genomen hebbende:
dat het Wenselljk ls de L|dsverord|ing mlnlmumloq| te wljzigen;
Heeft, de Raad van Advles gehoord, met gemeen overleg der Statene vastgesteld de ondersta|de l|dsverordening:
àrtikel I
De L|dsverordening minimumlon| wordt gewilzigd als volgt:
A. in de artlkelen 8, 9 en 12 wordt telkens $|21 Jaar'ï vervangen
doorl 18 jaar;
B. in artikel 9 worden de volgende wllzlgingen a|gebracht:
in het eerste en tweede lld vervalt telkens de zlnsnede ''vanaf het moment van lnwerkln|r|ing dezer l|dsverord|âng''
alsmede de daaraan voorafga|de komma: respectievelljk dubbele punt;
20. in het tweede lid wordt na dlenstverl|ing een komma geplaats en wordt de zlnsnede |met uitzendering van w|serijen''
vervangen door: land- en tulnbouw veeteelt handel electro' #' ;
nlsche-w textieà- en kledïng|dustrie en in alle nïet in het
eerste lid bedoelde sectoren;
30. het derde en vlerde lld komen te luiden:
3. In afwljking van het tweede lid bedraagt het mïnlmumloon voor een werknemer van 21 Jaar en ouder dïe uitslultend of in hoofdzaak huishoudelijke diensten verricht in de huïshoudlng van natuurlilke personen, ten
minste f. 341,65 per maand. Indien hll gedurende een
week minder dan 22 uren arbeïd verricht bedraagt zïjn
#'
loon ten minste f.3,84 per uur.
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4. De regering kan bij l|dsbesluit, houdende algemene maatregelen, de Soclaal-Economlsche Raad gehoord,
wijzlging brengen in de in artikel 9. eerste en tweede
lid, genoemde takken van bedrljf of beroep.
40. het vljfde tot en met achtste lid vervallen;
C. in artikel 11 worden de navolgende wilzlgingen aang|racht:
10
in het eerste lid wordt het zinsdeel, beginnend met ''van tot
een door hem a|gewezent' en elndigend met ïlvaststellen'l vervangen door: voor de werknemers werkzaam in een door hem
bïj mlnisteriële regellng. de Socïa|-Economische Raad gehoord, aangewezen onde|eming of tak van bedrïjf of beroep
als bedoeld ln artikel 9 eerste lid, voor telkenmale ten
hoogste een Jaar lagere bedragen vaststellen dan de in dat
lid genoemde,;
13) het tweede lid wordt na t'artlkel 90 ingevoegd:yeerste
1&d,;
30. het derde en vierde lld vervallen;
in artlkel 12 wordt Dartlkel ; l&d vlerl' vervangen door: artikel
9, derde lld;
artlkel 13 komt te luiden:
1. Indlen uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek ma|delàlks vast te stellen prljslndexcijfers van de
gezincons|tie blljkte dat het cljfer voor de maand augustus van het lopende Jaar is gestegen in vergelijking met het
cljfer voor de maand augustus van het voorafga|de jaar, kan
de Mlnlster Hblj m|lsteriële regellng, de Socïa|-Economische |aad gehoord, wllzïging brengen in de in artikel 9,
tweede en derde lid; genoemde bedragen, welke wljziging|
inwerking treden met tngang van l januari van het daaropvolgend jaar.
2. BiJ toepasslng van het eerste lid worden de in artikel 9, tweede en derde lid, genoemde bedragen naar evenredlgheid met de stijging van de prijs|dexcijfers verhoogd
en vervolgens afgerond op het dichts|llzïlnde veelvoud van
5 cent.
3. De regering kan in bilzondere omst|dlghed| bil
l|dsbeslult, houdende algemene maa|egelen: de Socla|-Economische Raad gehoord: wàjzàglng brengen en de in artikel 9,
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tweede en derde lld, genoemde bedragen. ;
F- artlkeà 20 vervalt.
Artikel 11
Blj de aitvoering van artikel 6 van de Algemene overg|gsregeltng wetgeving en bestuur worden tevens in aanmerking gennmon de blj
deze l|dsverorden|g in de L|dsverord||g mlnimumlon| mmogebrachte wljzlging|.
Artlkel 111
Deze landavero|ening treedk in werking op een blj lan|beslult
te bepalen. tildatip.
Gegeven te or|jestad, 29 november 1988
Maxïmo Croes
De mlnister van Welzljnsz||y
A.G. Croes
De minlster van Justitiee
E.J. Vos
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