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1993 no. 58
AFKONDIG|GSB|D
VAN
ARVBA
MNDSBESLUIT, houdende algemene mnnt||len, van 11 oktober 1993 tot
wtlziging van de Bezolœ||x||ng Aruba 1986 (hwoerlng ran|nstelsel bewnldngs- en bevemo|ambteMxn) .
Uit|geven) 11 oktober 1993
De adnlster van Justitie
#
H.R. Croes
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IN NAAM DER KONINGIN!
DE GOWERNEUR van Aruba,
In. overweglng genomen' hebbende:
dat het wezkselfjk ls de Bezolœ|ox|Mg Amâba 1986 te |jzlgen ln
verb|d met de hwoering van |n rawnstel|l voor bewa|gs- en beveœ|nr|bteMxn;
Gelet op 2
de artœelen 17, eezste lid, en 28 van de Tmndsvex|e|g |terleel ambtenaxnacht (AB 1989 no. GT 37) ;
Heeft, de Rçmd van Advles gehoord, besloten:
Arukel I
De Bezol|||||g Aruba 1986 wordt gpwljzïgd als volgt :
A . en bljlage A worden de Mvolgende wfjrrl|nrm aan|b|cht:
10. onder hoofdsohnnl 2 wordt toegevoegd de rang: Adspirant bewaG|beambtel '
20. onder h|fdschmnl 3 wordt toegevoegd de rarlg: Bew||beambte;
3* . onder hoofdsehnnl 4 wordt toegevoegd de rang: Bewa||bo|mbte lste klasse;
40. onder hxfdsehnn! 5 wordt tthegsvthe| de rang: Beve|gsbeambte;
5* . onder hcxlfdschœ 6 wordt toe|voegd de rang: Beveœo|beambte lstè Masse;
60. onder hefdsehnnl T worden toegevoegd de rangen: Bevemgirocoö|lnntor en Se|or bevofll|nrb|mbte;
1*. onder hxfdsehnol 8 wordt toegevoegd de rang: Senior beveili|n||-fnxtor.
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B . in bijlage B wordt na het hoofdstuk BWOLKINGSCONTROLNRS |n
Meuw hxfdstuk |ngevoegd: luidende;
BEWAKINGS- EN BEVEILIGINGSA|T|AREN
I A . adspiraut be|n|beambte (schaal 2) *
a . ten mînste œploma M.A.V.O .-4 of L.T .S . G-stroom
of een rlnn-zzn Egtwna|îge opldœngi**
V.
b . Nederhndse MtonnlAteitl
c. lengte van ten mA-n=te 1 60 m. ;
#
d. leeftijd va.n ten Mfnste 18 en van ten hoogste 30 jaar;
e . bewijs van goed gedrag;
f . goedgekeuM ove|nkn|ug het Tmn|sbeslœt keuHng en cx|ntn)le Echnmollle en geeste|jke gesnhœthdd po|d-mbteMan (AB 1988 no. 62) ;
va|ture .
g.
B . bew||boombte (sohns.l 3)
a. |s onder A', letter al l), c, e en f ;
b . de œe|topldaîng voor be ' Hu|mbte met goed
gevolz hebben afgerond;
c. 2 jaar dionct in de |ng van adsgf-nt beuàdnobeambte;
(1 . vacatlzz.e .
C. bew ' boombte lste klasse (sevhonl 4)
a. |s onder B , letter a;
b. ten mfnnte 4 |r Gezzst lzk de rang van bew 1|Rbte;
c. gxtzïst!ge beoozde|g;
d. vaeature.
11. A. bevem|ob-mbte (schnnl 5)
a. als onder I .c;
b. de œenstoplei| voor bevep'n|boqmbte met gped
gevolg hebben Vgerond of en ten mlnnte |rnnn
ge|lwaardV opleldlng;
e. bevorde|g op gzxmd van de door betrokkene beklede functie, welke ftuàct|e o.m. tœd|Goudend werk
behelst (wer|eider) en voor eeu gxot deel beveiligïng.st|en omvat, met dien verstnnae dat de betxkkene reeds 4 jaar dienst nu de |g van be-k|ngsb-mbte lste klnmse moet hebben volbmcht;
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d . vacature;
of
e. als onder I .C9
f . bevozde|g op grond van de door de betrokkene
beklede functie , welke functie o .m . tœzichthoudend
werk behelst (werkleider) en voor een groot deel
beveœ||tnken omvat: met (lien vez.sœllle dat de
betrokkene reeds ten Hnste 12 jaar dlenst in de z'ang
van bewald|b-mbte lste Masse moet hebben volbracht;
g. vaœture .
B . beve||gsb|mbte lste klasse (schnnl 6)
a. is onder 11 .A, letters a, b en e;
b. bevordehn| op grond van de door de betrokkene beMede functze, welke functie een waardering op het
Mveau van beveo|b|mbte lste lrlnnse rechtvaarœgt en voorts met œen verstande dat de betrokkene Neds 3 er dienst in de rang van beveilf|gsbe- ambte moet hebben volbracht;
c . vacature;
of
d. een jaar Gezzstlijd na het bereiken van de voorhatste
periodiek in de sohnnl van bevei|||b|mbte;
e. vaœture;
f . gUZtSILi| bexrdelœg.
111. se|or beveœ||b|mbte (schnnl 7)
a. als onder 11 . B : letters a en b ;
b . een jaar âiensttljd na lzel bereiken van de voorluts|e
perlod|ek in de seh-nl van beveœ||b|mbte lste
klsnse;
vacature.
IV .A . bevel|#n|eoö||tor (schnnl 7)
a. als onder 11 .B , letters a en b;
b . ten mA-nste dlploma op M . B .0 .'-niveau, txgespitst op
het vakgebied en voorts geschikt bevonden z-un voor
de vervullfng van deze functle;
c . definœef belast zljn met toeziehthoudende en coördlnerende werk|nnmheden met dien verstande dat de
betrokkene reeds 3 jaar dienst in de rang van beveili||b|mbte lste khsse moet hebben volbraeht;
d. vacature.
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B . senlor bevem|ngseoörœMtor (schnal 8)
@. |s onder A : letters a b en c;
#
b . een |r œensttijd na het bereiken van de vxrlaatste
perlodiek te de schnnl van beveœ|||rd|tor;
vaeature .
* Benoemfny in de rang van adsplmnt be|n|b-mbte geschiedt mtsluitend in tijdelijke dlenst voor een periode van
twee jaar.
** Indien de betrokkene werkznnm zal zijn bil de Lu|thavendienst: dient Mj tevens te bescMkken over het Hpewijs-B
of een daarmee ||jk|steld bewîjs van Hjvur|gheld.
A|kel 11
De in n-ik'el 1, onderdeel A, neer|legde Mjzen|n worden op de
daarvoor nnnr |abetiseh-le|||is|e volgorde bepaalde plaats izk
bijlage A van de Bezolœo|x||g Aruba 1986 ve-erkt.
ztrttlzel 111
Ten Jmnzien van ambtenaren die op het tijdstlp van œwer|gtredlng van dit hndsbeslœt waren |ngesteld om bewakings- of beveili|gstaken te verdchten, k'nn het bevoegd gezag Vwljken van de in de
Bezole||x||g Aruba 1986, blgage B , hoofdstuk BEWAKINGS- EN
BWEILIGINGSAMBTENAREN, neer|legde benoemœgs- en bevorde|gsve-isten.
Artœel IV
Dit hndsbeslœt treedt in werking met in|ng van de de na de
van zfjn plaatsing in het |onœogsblad van Arœba en werkt terug tot
en met 1 juni 1992 .
Gegeven te O-njestad, 11 oktober 1993
0. Koolman
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De mlnf|ter van Algemene Zaken
N.O. Oduber
De mfnsster van Vervoer en Commu||tie a-i.
>
H.R. Croes
De mlnlster van Justitie
H .R. Croes
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