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IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is om loon in natura en onverplichte fooien niet langer als bestanddelen van het minimumloon te beschouwen alsmede om een eenduidige normale arbeidsduur vast te stellen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:
Artikel I
De Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) wordt gewijzigd
als volgt:
A. artikel 2, eerste lid, komt te luiden:
1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde, wordt onder normale arbeidsduur verstaan de arbeidsduur
van ten minste 40 uur per week.

;

B. in artikel 7, eerste lid, worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:
h. onverplichte fooien die de werknemer in de uitoefening van zijn
dienstbetrekking van derden ontvangt;
i. maaltijdvergoedingen.
;
C. in artikel 7 vervalt het derde lid en worden het vierde en vijfde lid vernummerd
tot het derde en vierde lid;
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D. in artikel 8 vervalt het derde lid en worden het vierde en vijfde lid vernummerd
tot het derde en vierde lid.
Artikel II
Deze landsverordening treedt in werking op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
Gegeven te Oranjestad, 28 maart 2013
F.J. Refunjol

De minister van Toerisme, Transport en
Arbeid,
O.E. Oduber
De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers

