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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
RIJLSNVET van 5 maart 1998 (Stb. 138), houdende verklaring dat er grond bestaat een
voorstel in ovenveging te nemen tot verandeling in de Czrondwet van de bepalingen inzake de verdediging.
Uitgegeven, 1 juli l 998
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BESLUIT van 27 april 1998 tot a|ondiging in het ARondigingsblad van Aruba van de
rijkswet van 5 l'lwaa!ï l 998 (Stb. 1 38), houdende verklaring dat er grond bestmat ecn
voorstel in ovenveging te nemen tot ver|dering in de Grondwet van de bepalingen inymke de verdediging.
IN NAAM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Aruba,
Vanwege de Koningin de last ontvangen hebbende tot a/ondiging van onderstaande
rjkswet:
RIJKSWET van 5 maart I 998 (Stb. 138), houdende verklaring dat er grond bestmat een
voorstel in ovenveging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging.
Heeft de opneming (Lmarvarl in het Alondigingsblad van Aruba bevolen.
Gednnn te Oranjestad, 27 april 1998
0. Koolman
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RIJKSSVET van 5 maart 1998 (Stb. 138). houdende verklâring dat er grtmd bestaat een voorstel in overweping te Remen tot veranderlg in de Gr|ndwet v'an de
bepalingen inzake de verdedlglRg
Wij Beatrix, bij de gratie Gods. Koningin der Nedml|den, Prinses van OranjeNassau. enz. enz. enz,
Allen. die deze zullen zien of horen Iezen saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben. dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging;
Zo is het. dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Gener|l, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht
genomen zijnde. hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wj goedvinden en verstaan
bij deze:
ARTI K E L l
Er bestaat grond het hiel'na in de al-tikelen 11 en 111 omqchreven voorstel tot verandering in de Grondwet in overweging te nemen.
ARTI KE L 11
In de Grondwet worden de artikelen 97, 98, 99 100 en 1 02 vervangen door:
Artlkel 97
l . Ten behoeve van de verdediging en ter bescheméng van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de inteoationale rechtsorde is er een knjgsmacht.
2. De regering heeft het oppergezag over de krijgs|cht.
Artikel 98
1 . De krijgs|cht bestaat uit |Tijwillig dienenden en kan mede bestaan uit dienstplichtigen.
2. De wet regelt de verplichte milhaire dienst en de lvoegdheid tot opschoding van
de oproeping in werkelijke dienst.
Artikel 99
De wet regelt |ijstelling van militaire dienst wegens elmstige gewetensbe|aren.
Artikel 99a
Volgens bij de wet te stellen regels kunnen plichten worden opgelegd ten behoeve van
de civiele vel'dediging.
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ARTIKEL 111
In de Grondwet wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 100
1 . De regering N'erstrekt de Staten-Gen|qal vooraf inlichtingen over de inzet of het ter
|schikking stellen van de klijgs|cht ter handhaving of bevorderîng van de intenlationale rechtsorde. Daaronder is begrepen hd vooraf verstrekken van inlichtingen over de
inzet of het ter beschikking stellen van de kùjgsmacht voor llumanitaire ht|lpvel'leni|lg
in geval van gewapend contlict.
2. Het eerste Iid geldt niet indien dwingende redenen het vooraf verstrekken van inlichtingen verhindel'en. In dat geval worden inlichtingen zo spoedig mogelijk verstrekt.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad in het Publicatieblad van de Nederlanie
Antillen en in het Aoondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten colleges en ambtenaren wie zulks aangaat aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden,
Gegeven te |s-Gravenhage, 5 nu''lal-t l 998
Beatrix
De Minister-president Minister van Algemene Zaken,
W, Kok
De Minister van Binnenhn|e Zaken,
H.F. Dijkstal
De Minister van Defensie a,i.
W. Kok
De Minister van Buitenlanée Zaken a.i.
W. Kok
Uitgegeven de twaallîle maart I 998
De Minister van Justitie,
%9. Sorgdrager
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