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AFKONDIGINGSBMD
VAN
ARUBA
LANDSBESLUIT , houdende algemene maatregeleny van 28 juni 1995 to!
wijziging van het Bezoldj|ngsbesluit dienstplichtige|l (AB 1987 no . 1 1 ) ,
Uitgegeven, 28 juni 1995
De Ininister van Justitiia ,
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IN NAAM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Aruba,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is |nvullende voorsch|ten te geven, onderseheidenlijk
nadere regelen vast te stellen met betrekking tot de bezoldi|ng en verdere inkomsten van de dienstplichtigen van Aruba;
Gelet op :
artikel 32 eerste lid van titel 11 van de DienstpHchtverordening ( AB
1994 no . GT 9) ;
Heef t , de Raad van Advies gehoord besloten 1
Artikel I
(AB 1987 no. 1 1 ) wordt
Het Bezoldi|ngsbesluit dienstp|chtigen
gewijzigd als volgt :
A . aan artikel 3 wordt een zesde lid toegevoegd luidende:
>
6 . De dienstplichtige ontvangt over de tijd edurende
%
welke hij in strijd met zijn verplichtingen opzettelljk nalaat
zijn dienst te verrichten geen bezoldi|ng.
B . in artikel 1() worden de navolgende wijzi|ngen |ngebracht:
10 . vôör de tekst van het artikel geplnntst het cijfer 1 , gevolgd door
een punt ;
20 . aan het artikel wordt een tweede ltd toegevoegd , luidende :
2. Deze toelage kan door de Minister worden verhoogd
indien bijzondere omstandigheden daartoe naar zijn oordeel
aanleiding geven.
na artikel 18 wordt toegevoegd een nieuw hoofdstuk, luidende:
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'lelemoetkolning in de kosten voor ofricierfln, belast met l)(tpaalde functies
Artikel 18a
1. De officier die is belast met de functie van adjudant
van de Gouverneur van |ruba, van de Gouverneur van de
Nederlandse Antillen of van de Co||andant der zeemacht in
het Car||isch yebied heeft aanspraak op een tege|oetko|ng
!
in de kesten dze hij zn verband mel het uitoefenen van zijn
functie noodzake|jk moet maken ter zake van :
a . aanschaf en onderhoud van kleding;
b . gebruik van eigen middelen van vervoer;
c . overige noodzakelijk te maken kosten ten behoeve van representatieve doeleinden.
2 . Ter verkrij|ng van een tegemoetkoming als bedoeld
in het eerste lid, dient betrokkene een daartoe strekkend verzoek in bij de Minister.
D . na artikel 19 wordt toegevoegd een nieuw hoofdstuk luidende:
HOOFDSTUK JA
G|tificatie ter zake van een ambtsl'ubileum
Artikel 19a
1. De vrijwillig nadienende dienstp|chtige heeft aanspraak op een gratificatie ter zak.e van een ambtsjubileum,
wanneer hij naar het oordeel van de Ynister een eerlijke en
trouwe werkelijke dienst heeft volbracht van :
a . voor een offieier : vijfent|ntig jaren, te rekenen vanaf de
datum van eerste benoemin tot offieier;
Y
b . voor een ondexfficier: vle-ntwintjg jaren: te rekenen
vantlr de datum met ingang waarvan lhem op grond va|l ltrtîkel 27, derde lid, van titel 1 van de Dienstp|chtvexrdening werd vergund als vrijwilllg nadienende dienstpliehtige in werkelijke dienst te blijven.
2. De gratificatie wordt toegekend door de Minister en
bestaat uit het bedrag van de voor hem geldende bezoldi|ng
per maand , verhoogd met de eventuele kindertoelage en kostwinnerstoelage, die de vrijwillig nadienende dienstplichtige
genoot op de dag waarop hij de op het ambtsjubileum betrekking hebbende diensttild heeft volbracht y naa.r boven afgerond tot een veelvoud van vijf florin.
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:1 . l k1 1k CNs'ij | ilï yï N'lttà ltç|t tt. t'| l 1. liît tt:|ttt'l'tttvtvl te Ns't|t.qt !
t tAt| ttlïlï |ittlt N'itlà tl te tllïtf t'l*|t'|i k|it?k. ttits %' t|t' t* l jtllàlti! l*i 1 | | t; 1!1 |
qz tij ss'illi te tytttl i|lt tlltfl | cl ifl): | t llli |lï t i g; | il) s| ttl'lc tllis lt | c! i |là | t te te
tijd gelegen tussen de datum met ingang waarvan hem dit op
grond van artikel 27 , derde lid van de Dienstpliclïtverordening was vergund , en 1 december 1 986 meegeteld bij de berokening van de diensttijd die nodig is voor het verkrijgen van
aanspraak op de gratifieatie . Voor het tijdvak van 1 januari
1986 tot 1 december 1986 wordt de vergunning om als vrijwillig
nadienende dienstpliehtige in werkelijke dienst te blijven
gebaseerd op artikel 27 , derde lid , van titel 1 van de Dienstplichtverordening.
E. tussen de artikelen 19a en 20 wordt toegevoegd het opschrirt :
HOOFDSTUK 7
Overran|s- en slotbepalin|en
F. artikel 20, derde ljd , vervalt ;
G . artikel 23 komt te luiden :
Artikel 23
1 . De vrijwillig nadienende dienstplichtige die op 1 docember 1986 als zodanig in werkelijke dlenst is , heeft gedureTzde de tijd waarin h-l) onafgebroken workelijke dienst verricht , aanspraak op een vergoeding voor extra beslagleg|ng,
overeenkomstig de regeling voor vergoeding voor extra beslagleg|ng , zoals die geldt of zal gelden voor dienstilliclltigol)
der zeemacht, die op grond van de Nederllzlldst! ilietlstplielltwet ( Stb . 1922, 43) in werkelijke dienst zijn .
2 . Voor het verrichten van een etmaa! wachtdienst als
bedoeld in artikel 1 , tweede lid , onderdeel b , van de Regelillg
werk.- en rttst t ijtlt.ilt mi 1 i tai ret'l ztltllnltcll t ( M1'' 3 l -. 1 07 ) w() r(l t
lp() %p tll) tlitlll tltll) t t)()l1t Srt! tflt: i|t! lt C'lltl %; lt), ttlllt lltt? t pk 1'1 . (; E$ .. te Nê t!I' eenkomend bedrag in Arubaanse florin , indîen die wachtdielzst
wordt verricht op een zondag of een dag als bedoeld in artikel
24 tweede en derde lid van het Reglement reclltstoestalzd
dienstllliciltige|l (Stb . 1 982, no . 280) , of eel) dag als bedoeld
in artikel 30 van titel 11 van de Dienstplichtverordening.
7 . Voor de berekening van de toelage voor een gedeelte
van een etmaal wordt een wachtdienst van ten minste vijftien
achtereenvolgende uren aangemerkt als wachtdienst gedurende een geheel etmaal. Voor een waclltdienst van minder dan
vijftien achtereenvolgelàde uren wordt de toelage , bedoeld in
het tweede lid , gehalveerd .
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11 . ilà artikel 24 wordt de zinsnede ''de vergoeding voor extra beslaglegg'illg als bedoeld in artikel 231| vervangen door: de vergoeding en de
toelage, bedoeld in artikel 23 .
Arlikel I 1
Ilit landsbesluit treedt in werldng meEt ingang van de dag na die vmz
zijll Illaatsing in het Afkondi|ngsblad van Aruba en werkt wat de onderdelel: A tot en met F van artikel 1 betreft terug tot en met 1 december
l 986 en wat de onderdelen G en H van artikel artikel I betreft terug tot
t! |'ï rnièt 1 juli 1 987 .
Gegvven te Oranjestad j 28 juni 1995
0. Koolman
1)i? millister van Algernene Zaken ,
.1 . EI . |% . Eman
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