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1999 no. 77
|KOOIG|GSBLO
VAN
ARUBA
KO|RBESLX |26 novembœ 1999 (Stb. 496), houdende vaststell| van het
tijdstip van lw|'nr|inr van de Rijkswd tot |jziging van de Wet mih'tair tuchtrœhq
het Wetboe,k van Militair Strnfr|ht en de Wetxrœaize straâechts|| nqnleiding
van het gehouden evi|uxnd|ek (Stb. 1999, 343). '
Uitgegev|, 29 detxmlx'r 1999
De minister van Justitie en Publieke Werken a.i.,
J.H.A. Eman
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Pa|na 2 AAondi|gsblu van Anèa 1999 no. 77
BESLUIT van 6 december 1999 tot Aonéging in het Ooné||blH van Anèa
van het Bœluit van 26 november 1999 (Stb. 496) houdende va|elllg van het tijd.!
stip van twœe|Mlng wan de Rijkswet tot |jaging van de Wet nûlitair ïchkecht,
het Wetboek van Militair S|frecht en de Wet IZ|E| Mra|htm| naar nlnleiding van het gehouden evaluati|nd|oek (Stb. 1999, 343).
IN Nm VAN DE KONWGW!
DE œtWEl|lm van Arubw
Vanwege de Koninàn de lmqt onwangen hebbende tot |onéging van onde|t|d
b|luit:
Besluit van 26 novembœ 1999 (Stb. 496$ houdende v|œelllg van het Wdstip van
inwerkin|' g van de Rijkswet tot |jziging van de Wet militair tuchkœh: hd
Wetboek van Militair S|frecht en de Wet |litaire |fvhàpr| nnnr nnnlddlg
van het gelmden w||u-nd|ek (Stb. 1999, 343).
Heeit de (lpnœnlg daawan in bet AAond|npblH van Azuba bevolem
G|vuxn te Oranj-nd 6 dsvemiàœ 1999
0. Koolman
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Pagina 3 A|ondiglgsb| van Aruba 1999 no. 77
BESLUIT van :6 november 1999 (Stb. 496% houdende vœœtelling vaa Ilet tijdstip van inwerMn||diug van de Rijkqwet tot wijziging van de Wet militair
tuehtrec|q Eet Wetb|k van Militair strafreckt en de Wet militaire strafre|tspraak naar aanleidhg van Eet gebouden evaluati|ndenoek (Stb. 199% 343)
Wij Beatrix, bij de gïatie Godë Koningin der Nederl|en, Prinses van C/ranjoN|saw enz. enz. enz.
Op de voordracht van de S|œœretazù van Defensie, mede namens de Minister
van Justitie, van 22 november 1999, 1lr. CST 99/01 17/016, directie juridische zaken,
afdeling bestume--, strz'-. en tuchkecht;
Gelet op Jtrtikel W van de Rijkswet tot wijziging van de Wet rnilioaù. œchtrecht,
het Wetboek van Milie Sœafrecht en de Wet milhaire Mmâechtor| naar Rnnleiding van het gehouden evaluati|nd|ek
Hebben goedgevond| en vtq'stamu
Enlg artikel
De Rijkswet tot wijziging van de Wet militair Kchtrechtv het Wetboek van Mititair
Strafrecht en de Wet rlûlitaire sœafrœhel| naar |nleidhzg van het gehouden evaluau-nd|oa (Stb. 1999, 343) treodt in werking met ingang van 1 janlllri 2000.
tla7.e Mlnlster vaa Defensie is behst met de uitv'oerzg van dit besluit dat in het
Staatsblc in het Publica|eblM van de Nededandse Andllen en in het AAondiogsblad van Aruba z.al worden geplaatst.
's|vMbnge, 26 november 1999
Beahix
De St||sœre|s van Defensie,
H.A.L. van Hoof
De Minlster van Jus|tie,
A.H. Korthals
Uitgegeven de dertigste november 1999
I)e Adinist|r va| Jus|tie,
?t.lI. |zor|zals
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