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RIJKSWET van 19 *e1 1988 (Stb. 275), houdende de goedkeur|g van het
op 17 dec'-'-r 1979 te 'ew ïork tot stand gekomen Inte|ationa|
Verdrag tegen het nnmon van gijzela|se Trb. 1981, 53.
|itgegevene 27 Julï 1988
De mïnïster van Justltle,
E.J. Vos
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Pagina 2 Afkondïg|g|l| van A|AK| 1988, nogl
BESLUIT van 11 juli 1988 tot éfkondig|g in het Afkondig|g|l| van
A|thn van de Rijkswet van 19 mei 1988 (Stb. 275)e houdende de goedkeurïng van het op 17 dec|r 1979 te New York tot stand geknmnn
Int|atlon| Verdrag tegen het nemen van gljzela|se Trb. 1981,
53.
IN M DER KONINGINI
DE XVWDWUR van Areae
Vanwege de Konïngin de last ontvangen hohhonde tot n|nndig|g van
ondersta|de rljks|et.
Rilkswet van 19 me1 1988 (Stb. 275)e houdende de goe|eurlng van het
op 17 denomh-r 1979 te New York tot stand geka|on Int|atlona|
Verdrag tegen het n-- van gllzela|se Trb. 1981. 53.
Heeft de opnomlng dnnmunn in het Afkondlg|g|l| van A||hn bevolen.
Gedaan te Oranjest|e 11 Jull 1988
F.B. Tromp
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Pag|na 3 |kondiging|lad van Aruba 1988, no.9l
W|J Beatrixe bïj de gratle Godse Koningtn der Hederland|e
Prinses van Oranje-N|sau, |zenzenz.
Allen, dle deze zullen zlen of horen lezene saluutl doen te
weten:
Alzo |ij in overweging gen-npn hohhon: dat het op 17 decomhor
1979 te New ïork tot stand gekomen Inte|atàona| Verdrag tegen het
nemen van gijzelaars lngevolge artikel 9le eerste lïde van de Grondwet de goedkeur|g der Staten-|er|l behoeft alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden;
Zo ïa hete dat |ije de Raad yan State van het Koninkrïjk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-|er| de bepalingen van
#
het Statuut voor het Konlnkrijk in acht genomen zljnde, hohhon goedgevonden en verstaane geàljk |ij goedvlnden en verst-nn bij dezel
Artlkel 1. Het op 17 den--* r 1979 te Nev ïork tot stand gekomen Inte|ation| Verdrag tegen het n--- van gïjzela|s, waarvan
de Engelse en de Franse tekst en de vertaling in het Hederlands zîjn
geplaats in Tractat|l| 1981 53 wordt goedgekeu| voor het geheàe xonlnkràjk.
Artikel 2. Goedgekeu| wordt het volgende, bil de bekrachtlg|
van het in artikel l bedoelde Verdrag te maken voo|houdl
De Regering vah het Konl-nkvilk der Nederlan| behoudt zlch
voor, met betrekkàng tot de in artikel 8 neergele|e verplicht|g
tot ultoefen|g van rechts||te in de gevallen dat de justàtie van
Nederland, dïe van de |ederl|dse Antillen, of die van âruba geen
recht||t kan uitoefenen op grond van een der in artikel 5. eerste
lïde genoemde beginselene dat zlj slechts hïertoe gehouden zal zïj|n
nadat het Konlnkrijk van een Verdragspa|ïj een verzoek om ultleverlng heeft ontvangen en afgewezen.
Artikel 3. Goedgekeu| wordt de volgendee blj de hokra|tigi|
van het in artïkel 1 bedoelde Verdrag af te leggen verklar|g:
Naar het oordeel van de Regering van het Konlnkrijk der Nederlanden doet artikeà 15 van het Verdrag, en in het bïlzonder de tweede zin van dat artlkel: nlet af nnn de toep|sellj|eld van artlkel
33 van het Verdrag van 28 julï 1951 betreff|de de status van
vluchtelàn|.
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Artikel 4. Deze rljkswet treedt in werklng met ingang van de
dag na heden.
Laaten en bevelen dat deze ln het Staatkblad en het P|llcatieblad van de Nederl|dse Antillen al---e ïn het A|ondiglngablad van
Aruba zal worden gepàaatst en dat alle mlnlsteries, autorïtelten,
collegea en axbtenaren wïe zulks aangaate nan de nauwkeurlge uitvoerlng de hand zullen houden.
Geçeven te 's-Gravonhagey 19 mei 1988
Beatrix
De Minïster van Buïtenàan|e Zaken,
H. van den Broek
De Minlster van Justitïee
F. Xorthals Altes
In Minlster van Blzmulanee zaken,
C. P. van Dllk
Kitgegeven de zestlende Junl 1988
De Minister van Justltie,
F. Korthals Altes
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