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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
L||BESLUIT, houdende algemene paatregel|e van 9 mei 1988: tot
wljziging van het Lan|eslult ândustriïàe eigendom.
nltgegev|, 19 meï 1988
De minister van Justitie
' en volksgezon|eid,
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IN NAâH DER KONIHGINI
DE (KIOmNEOR van Alqlbae
In overweglng genomen hebbende:
dat het wenselijk is de in het L|dsbeslult |dustrlële eïgendom
genoemde bedragen die voldaan moeten worâen bil de inschrljv|g en
de vernieuw|g van de lns|rljvlng van merken Fede afhank|ilk te
stellen van àet aantal klassen waarvoor lnsc|llvlng verlangd wordt;
Heefta de Raad van Advâes gehoord, besloten:
Artâkel 17, eerste lids van het Lands|sluit àndustriële eigendoms komt te luidenz
1. Het bedrag dat lngevolge arttkel 5, derde lide van de Merkenverord||g pret worden voldnnn is f. 100 -. Het bedrag |at
lngevelge artikel 7, tweede lld of artlkel 20, tweede llde vap
de Merk|veror|ing moet wOrden voldmmne ls onders|eld|lllk
f 200,- en f 4D0e-e beide bedragen vermeerGe| met f. 25,- voor
ïedere kàasse boven de derde klaase van de int|atlon|e claaslfïcatie-lilst voor waren en dlenstene zoals v|tgesteld en
bekendgema|t door de Org|isation Mondiale de la Proprigt;
Inteàà|tuellee waarvoor ânschrâjvlng verlangd wordt.
Artikel 11
BiJ de lnschrâlv|g en de ve|leuwlng van de lnschrllv|g van
lerken ân gevaàâen |aarln het daartoe atrekkende verzoekac|lft
door het Bureau voor de Industrâële Eigerdom voor de dag van de 1nwerkingtr||g van dit l|dsbesluit âs ontvangen, dlenen de bedragenz zoals dle golden voor de inwerkln|redlng van dit lan|esluâtz
te worden voldaan.
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Artlkel 111
B|J de uitvoering van artikel 6 van de Al|emene Overgangsregeling wetgevlng en bestuur wordt tevena in aanmerking genomen de
bij dit land|esluït in het L|dsbesluit industri|e eigendom aangebrachte wâjziging.
Artlkel 17
Dlt l|dnhesluft treedt ln werking op de dag na die van piln
plaatslng ln het Arkondlg|g|l| van A|ahn.
Gegeven te Oranjes|ds 9 meï 1988
F. B. Tromp
De mlnlster van Justltie en
Volksgezon|eid
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