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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
RIJKS|ET van 15 september 1988 (Stb. 427): houdende goe|euring van
het op 22 maart 1985 te ëenen tot stand gekomen Verdrag van Kenen
ter bescherm|g van de ozonlaag (Trb. 1985, 144).
ëitgegev|, 18 november 1988
De minister van Justïtie,
E.J. Vos
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BESL7IT van 31 oktober 1988 tot afkoadig|g |n het Afkondlg|g|l|
van Aruba van de rijkswet
Rijkswet van 15 septeàber 1988 (Stb. 427), houdende goedkeur|g van
het op 22 maart 1985 te Wenen tot stand gekomen Verdrag van Wenen
ter bescho|lng van de ozonlaag (Trb. 1985, 144).
IN NâàM DER KONINGINI
DE (*U7121|0R van nr''hm
Van|ege de Koningin de laat onkvangen hoh|mnde tot afkondig|g van
ondersta|e rijkswet
Rijkawet van 15 september 1988 (Stb. 427), houdonao goedkeur|g van
het op 22 maart 1985 te |enen tot stand gekomen Vorarng van Wenan
ter bescherm|g van de ozonlaag trrb. 1985*, 144).
Heeft de opneming daarvaa in het Afkondlg|g|lad van A||hn bevolen.
Gedaan te Oranjest|, 31 oktober 1988
F.5. Tromp
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W|J Beatrlx, bij de gratàe Godse Koningin der Ne||lmndon
Prinses van Or|je-Nassau enz. enz. elz.
Allene die |a|e zullen mien of horen lezen saluutl doen te
weten:
Alzo Wïj in overwegfng genonea hohhnn dat het op 22 mn-r* 1985
te Wenen tot stand gekomen Verdrag van Wenen ter bescherm|g vah de
ozonlaag ingevolge artikel 91, eerste lide van de Grondwet de goedkeurlng van de Staten-|era| behoeft alvorens het Konlnkrllk a==maan kan worden gelxm|;
Zo is hete dat Wïj de Raad van State van het Koninkrilk gehoorde en met gemeen overleg der Staten-|er| de hnnmlingen van
het Statuut voor het Koninkrijk ln acht gpnomen zijndee hohWon goedgevonden en verstaan, gelilk W|J goedvlnden en verstaan bâj deze:
Artikel 1
Het op 22 maart 1985 te Wenea tot stand gekomen Verdrag van
Wenen ter besch|-|'ng van de ozonlaag waarvan de Engelse en Franse
tekst en de veztali.:| in het Nederlands zàjn geplaatst in Tractatembàad 1985, 144, wordt goeeAetzrd voor het gehele KonlNœljk.
Arttkeà 2
Deze rijkswet treedt .tn vieald.ng l|t :lngœzg' vark de de na ljeden.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad het Publi|tieblao van de Ne|erlan|e Antillen en in het Afkondlgln|bl| van Aruba zal worden geplaatst en dat alle |àst|les autorâteit| collegeg en avbtenaren wie zulks aangaate aan de nauwkeurà|'uitvo||g
de hand zullen houden.
Gegeven te ls-Grave|agee 15 september 1488
Beatrix
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De Mlnister van Volkshulsvestinge Ru|elilke ordening en Milieubeheer,
E.H.T.M. Nijpela
De Minlster van Buitenlan|e Zaken,
H. van den Broek
Ditgegeven de twintigste september 1988
De Minister van Justàtiey
F.Korthals Altes
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