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HKOOIGINGSBL|
VAN
ARIJBA
QTIICRWET van 26 februa!i 1998 (Stb. 128$ houdende goe|euring van het op 1 maart
199:1 te Montreal tot stand gekomen Verèag inzmke het merken van kne|dnoto|en
ten behoeve van de opsporing elvan.
Uitgegev|, 17 april 1998
De minister van Justitie en Publieke Wm'ken a.i.,
P.E. Croes

0

0

Pagina 2 Ahonéglpbl| van Azuba 1998 no. 25
BESLUIT van 24 maart 1998 tot aAondiging in hd Ahonée|blH van Aruba van
de rijkswet van 26 febnlnri 1998 (Stb. 128), houd|de godkeuring van het op 1 maa!t
1991 te Montreal tot stand gekomen Verdmg in|lœe het merko vmz krle|dngtoffen ten behoeve van de opslxlring ervan.
IN Nm VAN DE KONINGIN!
DE CZOUVEIt|U| van Arubl
V|wege de Koningin de last ontvarlgen hebbende tot eondiging van onderennnde
Hjkswd
Rijkswet van 26 febnlari 1998 (Stb. 128), houdende goedkeurïg van hd op 1 m=t
1991 te Montreal tot Afnnd gekomen Verdrng ing|ke het merken van kne||ng|offen ten behoeve van de opqxdng ervan.
HeeA de opneming daazvan in hd ARondisnmbhd van Aruba bevolen.
Gedaan te œanjestad, 24 maart 1998
0. Koolman
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Rijkswet van 26 februari 1998 (Stb. 128$ houdeude geedkeuring van het op 1
maart 1991 te Montreal tot staad gekomen Verdrag inzake het merken van
kneedsp|gsto|en ten beheeve van de opsporing ervan
Wij Beatrix, bij de Fatie Gods, Koningin der Nederl|de? Prinses van OranjeNncqnu erlz. enz. enz.
Alleë die deze zullen Zen of horen 1|14. saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 1 maart 1991 te Montreal tot
stand gekomen Verdrag inzsœe het merken van hmepe|to|o ten behoeve van de
opsplllrlg elvan ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de medkeuring van
de St|ten|ene| behoeA alvorens het Koninkrijk dn|mnn kan worden gebonden;
Zo is het, dat Wij, de RJlnd van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen
overleg der Staten||er|l, de bepalingen van het Stamut voor het Koninkrijk in
acllt genomen zijnd|, hebben goedgevonden en vçrstnnn, gelijk Wij goedvinden en
v|ann bij deze:
Artlkel 1
Het op 1 maart 1991 te Montreal tot eqnd gekomen Verdrag inzmke het merken
van kne|pe|oF| t| behoeve van de opspol'ùzg e!van| waarvan de tekst is geplaatst in T|tatenbhd 1991, 127, en de vertaling in het Nederlnndm in T|àtenblad
1992, 80, wordt go|gekeurd voor het gehele Koninkrjk.
Artikel z
Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van Gtgifte
van het S|tsblad, waarin Zj wordt geplaatst.
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Lasten en bevelen (lat deze in het Staaablad, in het Publicatieblad van de Nvderlapdse Antillen en in het |ondigngsblad van Azuba zal worden geplaatst en dat alle
|nistehes, autohteit|, colleses en ambtenaren wie alks nnngaat, nqn de a'mwkelrîge uitgoeling de hand zullen houden.
Czegeven te 's||venhlge, 26 febl-uari 1998
Beatrix
E)e ||ix|ster |a| Jus|tie,
jà'. ||r|dra|er
De M|ster van Buitenlnn|e Zaken,
H.A.F.M.O. van Mierlo
De Aénl'stçr van Defensie,
J.J.C. Voorhoeve
|itgegeven de |ende nzaa| 1998
De M'înl*ster van J|titie,
W. Sorgdrager
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