0

|, ::.7.,. .
1989 N0.59
AFKONDIGINGSBLAD
VAN
AR U BA
L|DSBESLUTT, houdende algemene maatregelen, van 24 oktober 1989 tot
wijziging van het Landsbesluit inschrijving arbèidskrachten.
(iitgegeven, 29 december 1989
De minister van Justitle,
H.S. Croes
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IN NAàM DER KCNINGIN)
DE WND. GOUVERMEUR van àruba,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenseiijk is in het L|dsbesluit inschrijving arbeidskracht|
de bepalîngen met betrekking tot de kosten van het werkboekje te doen
vervallen en daarin regels te stellen met betrekking tot de vorm en
de inhoud van het arbeidsregister, bedoeld in artikel 9, eerste lid,
onderdeel al van de L|dsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten;
Heeft: de Raad van Advies gehoord besloten:
Artikel I
inschrijvàng arbeidskrachten wordt gewijzlgd
Het L|dsbesluit
als volgt:
A. artikel 5 vervalt;
B. artikel 6 wordt vernummerd tot artikel 5)
C. na artikel 5 wordt ingevoegd een nieuw artikel 6 luidende:
Artikel 6
Voor het arbeidsregïster, bedoeld ln artikel 9 eerste lid,
onderdeel a, v.n de L|dsverordening tot inschrijvïng van arbeidskrachten, wordt vastgesteld het bil dit l|dsbesluit behorende model 1. ;
D. artikel 7, tweede lid, komt te lulden:
2. Voor de fo|ulieren wordt vastgesteld het bij dit landsbesluit behorende model 11. Het formulier is kosteloos. ;
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Artikel 11
Bij de uïtvoering van artïkel 6 van de Algemene overg|gsregeling wetgeving en bestuur worden tevens in aanmerking genomen de in
dit l|dsbesluit in het L|dsbesluit inschrijving arbeids|achten
a|gebrachte wijzigingen.
àrtïkel 111
Dit l|dsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die
van zijn plaatsing in het Afkondàgingsblad van Aruba en werkt, wat
artikel :, onderdeel à betreft: terug tot en met 18 september 1987.
Gegeven te Or|jestad, 24 oktober 1989
N. Croes
De minister van Welzilnsz|en:
R.J. Refunjol
De minister van Justitie
ê
H.S. Croes

0

