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WJICSWE'I van 14 mei 1998 (Stb. 301), houdende goedkeuring van het op 29 mei 1993
te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de bescheming van kinderen en de
s|en|verking op het gebied van de interl|dclijke adoptie (Trb. 1993. 1 97).
Uitgegeven, 2 l augustus 1998
De minister van Justitie en Publieke Werken.
E. J. Vos
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BESLUIT van 22 juni 1998 tot aoondiging in het Alondigingsblad van Aruba van de
rjkswet van 14 mei 1 998 (Stb. 30 1), houdende goedkeu|ng van het op 29 mei I 993 te
's-Grav|hage tot stand gekomen Verdrag înzake de beschenéng van kinderen en de
sa|nw|king op het gebied van de lterl|delijke adoptie (Trb. 1993 197).
IN NAAM DER KOMNGDI!
DE GOUVERNEUR van Aruba,
Vamvege de Koningin de last ontvangen htbbende tot aoondiging van onderstaande
rijkswet:
RJJICSWET van 14 mei 1998 (Stb. 301), houdende goedkeuring van het op 29 mei 1 993
te qs-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de besche|ing van kinderen en de
samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie (Trb. 1 993, l 97).
Heeft de opneming daal-k'a!l in het A|ondigingsblad van Aruba bevolen.
Gedaan te Oranj|tad, 22 juni l 998
0. Kool:rlal
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RIJKSWET van 14 mei 1998 (Stb. 301), ltoudende geedkeuring van het op 29 mei
1993 te 's-Gravenhage tt)t stand gekomen Verdrag inzake de beschermâng van kinderen en de sameawerzng op het gebied van de interlandeEjke adoptie (Trb.
1993. 197)
W| Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederl|den, Prinses van OranjeNassau, enz. enz. enz.
Allen. die deze zullen zien of horen lezen saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben. dat het op 29 mei l 993 te 's-Gravenhage
tot stand gekomen verdrag inzake de beschmxing van kinderen en de samenwerking op
het gebied van de interlandelijke adoptie ingevolge artikel 9 l , eerste lid, van de Grondwet de goedkeurillg van de Staten-Generaal Nhoeft, alvorens het Koninkrijk dllm'a'm
kan worden gebonden;
Zo is het. dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Generaal. de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in àcht
gellonlen zijnde hebben goedgevtxnden en verstaan, gtlijk Wj goedvinden en verstaan
bij deze:
Artikel 1
Het op 29 mei 1993 te ds-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de besthernéng van kinderen en de samenwerking op het gebied van de int|landelijke Mojtie,
waarvan de Franse en Engelse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad l 993, 197, en de vertaling in het Nederlands in Tl'actatenblad 1996, 94, wordt goedgekeurd voor het gehele
Koninkrjk.
Artikel 2
Deze Iijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgihe van
het St|tsblad, waarin Zj wordt geplaatst.
Laqten en bevelen dat deze in het St|tsblad, in het Publicatieblad van de Nederlanie
Antillen en in het Aoondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle |nisteries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, man de nauwkeuùge uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te s-Gravenhage. l 4 mei 1998
Beatrix
De Staatssecl'etaris van Justitie,
E. NI.A. Schlnitz
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De Minister van Buitenl||e Zaken,
H.A.F.M.O. van Mierlo
Uitgegeven de lwce#ejuni l 998
I)e hlinister van Justitie,
%|. S or|drager
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