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LANDSVERO|ENING van 13 septembel' 2000 houdende machtiging van de minister
van Financiën tot het ve|ichten van een schenking van een bedrag van Afl. 17.438.-.
Uitgegeven. 29 septembel. 2000
De minister van Justitie en Publieke Wcrkcn.
E.J. Vos
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IN NMM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Aruba.
ln overweging genomen hebbende:
dat bj de ministe||d van Aruba een verzoek is ingediend tot teruggave van bet
aan invoe|echten te betalen bedrag van eçn speciaal voor invaliden ingerichte
auto voor dhr. H. Hennep;
dat de regering van Aruba bereid is het bovenvermelde verzoek te honoreren in
de vorm van een schenking ter grootte van de door betrokkene aan inN'oe|echten
inmiddels thetmaldc bedrag;
Gelet op:
artikel 28, eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB l 989 no. 72)|
Heeft, de Raad van Advies gehoord met gemeen overleg der Staten, vastgesteld
onderstaande l||verordening:
Artikel 1
l . De minister van Financiën wordt gemachtigd om aan dhr. H. Hennep een
schenking te doen van een bedrag van Afl. I 7.438,-, zjnde het door betrokkene aan
invo|echten betmalde bedrag voor een speciaal voor zijn type invaliditeit m'mgepaste
auto.
2. Het bedrag aan schenking wordt verantvvoord ten laste van de begrotingspost
l 6996008/|4627 van de begroting van hct ministerie van Financiën voor het dienstjaar
1999.
3, Bàj venTeemding door betrokkene van de in het eerste lid bedoelde auto binnen 5 jaar na de datum van invoer is hj het in het eerste lid genoemde bedrag aan het
Land s'erschuldigd. De daaruit voo|vloeiende vordering is terstond opeisbaar.
4. Indien belrokkene binnen de in het derde lid genoemde periode komt te overlijden. en de in het eerste lid bedoelde auto zich tot de boedel behoort, zijn diens erfgenamen een bedrag aan invoelvechten aan het Land ve|chuldigd dat overeenkomt met
hetgeen zij aan invoerrechten zouden hebben moeten betalen, indien zij een auto van
dat merk. type en bouwjaar op de dag van overlijden in Aruba zouden hebben ingevoerd. De tweede volzin van het derde lid is van ovel'eenko|tige toep|sing.
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Artikel 2
Deze landsverordening treedt in werking op de dag na die van zijn plaatsing in
het AKondigingsblad van Aruba.
Gegeven te Or|jestad. l 3 september 2000
0. Koolman
De minister van Financiën a.i.,
M.S.F. Wev|-Lacle
De minister van Justitie en
Publieke Werken,
E.J. Vos
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