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AB 1987 no. 127

Intitulé

: MINISTERIELE BESCHIKKING ter uitvoering van de artikelen
19 en 23 van titel II van de Dienstplichtverordening

Citeertitel: Geen
Vindplaats : AB 1987 no. 127
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
1. De in de considerans bedoelde eed of belofte wordt afgelegd in
handen van de Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied danwel
van een door deze aan te wijzen vlag- of hoofdofficier en, in bijzondere gevallen, een subaltern officier.
2. Het mondeling afleggen van de eed of belofte geschiedt voor
het front van de aangewezen troep militairen.
Artikel 2
1. Van het afleggen van de eed of belofte wordt proces-verbaal
opgemaakt in tweevoud, overeenkomstig het op hem van toepassing zijn
de model.
De modellen zijn opgenomen in de bijlagen A t/m D van deze beschikking.
2. De voornoemde dienstplichtige en de in artikel 1, eerste lid,
bedoelde autoriteit ondertekenen het proces-verbaal.
3. Het eerste exemplaar van het proces-verbaal wordt ter hand gesteld aan de voornoemde dienstplichtige. Het tweede exemplaar wordt
door de zorg van de in artikel 1, eerste lid, bedoelde autoriteit gezonden aan het hoofd van het bureau ANTMIL/ARUMIL bij het commandement
der Zeemacht in het Caraïbisch gebied.
Artikel 3
De Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied stelt nadere
regels vast inzake de voorbereiding en uitvoering van de plechtigheden, overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 3 van de Verzameling
Verordeningen voor de Koninklijke Marine no. 19, met dien verstande
dat:
a. het voorgeschreven ceremonieel gelijkelijk zal gelden voor alle
vrijwillig nadienende dienstplichtigen, ongeacht de rang en de categorie;
b. vrijwillig nadienende dienstplichtigen van verschillende rang of
categorie de eed of belofte gedurende een zelfde plechtiglijke
dienst voor de toepassing van deze titel geacht in dienst te zijn
van Aruba.
Artikel 4
Deze beschikking zal in het Afkondigingsblad worden opgenomen en
treedt in werking met ingang van heden en werkt terug tot en met 1 december 1986.

