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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
RIJKSWET van 26 juni 1996 (Stb . 357) , houdende goedkeuring van het
op 10 december 1982 te Monteg|Bay tot stand gelçœnen Verdrag van de
Verenigde Naties inzake het recht van de zee, met bijlagen, en van
de op 29 juli 1994 te New York tot stand gekomen Overeenkomst
betreffende de uitvoering van Deel XI van genoemd Verdrag, met bijlage .
Uitgegeven, 15 augustus 1996
De minister van Justitie,
E.J. Vos
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BESLUIT van 8 augystus 1996 tot afkondi|ng in het Afkondigingsblad
van Aruba van de rukswet van 26 juni 1994 (Stb . 357) , houdende goedkeuring van het op 10 december 1982 te Montegœœay tot stand gekomen
Verdrag van de Verenigde Naties inzake lïet recht van de zee, met billagen, en van de op 29 juli 1994 te New York tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de uitvoering van Deel XI van genoemd Verdrag, met
bîjlage .
IN NAAM VAN DE KONINGIN !
DE GOUVERNEUR van Aruba,
Vanwege de Koningïn de last ontvangen hebbende tot a|ondiging van
onderstaande rijkswet
Rijkswet van 26 juni 1996 (Stb . 357) , houdende goedkeuring van het op
10 december 1982 te Monleg|Bay tot stand zekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee , met bijlagen, en van de op 29
juli 1994 te New York tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de
uitvoering van Deel XI van genoemd Verdrag, met bijlage .
Heeft opneming daarvan in het Afkondi|ngsblad van Aruba bevolen .
Gedattn te Oranjestad 8 (tttgllsttls 1996
0 . Koolman
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Rijkswet van 26 juni 1996 (Stb . 357) y houdende gpedkeuHng vau het op
10 deœmber 1982 te Montegœeay tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Ncht van de zee: met bijlagen, en van de op 29
juli 1994 te New York tot s'nnd gekomen Ove-nkomst bet|feâde de
uitvtyer|g van Deel XI van ge.l-md Verdrag, met bijlage
Wij Beatrix , bij de gratie Gods , Koningtn der Nederlanden, Prinses van
Oralzje-Nassau , enz . enz . enz .
Allen die deze zullen zien of horen lezen saluut! doen te weten:
, #'
Alzo Wij in overweging |nopen hebben: dat het op 10 december 1982 te
Monteg|Bay tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake
het reeht van de zee , met bijlagen, en de op 29 juli 1994 te New York tot
stand gekomen Overeenkomst betreffende de uitvoering van Deel X1 van
genoemd Verdrag, met bijlage, ingevolge artîkel 91, eerste lid , van de
Grondwet de goedkeuring van de Staten-Gener|l behoeven, alvorens het
Koninkrijk daaraan kan worden gebonden;
Zo is het, dat Wij , de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en
met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepallngen van het Statuul
voor het Koninkrilk in acht genomen zijnde hebben goedgevonden en
l
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bi) deze:
Artlkel 1
Het op 10 december 1982 te Montegœœay tot stand gekomen Verdrag
van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee # met bijlagen, waarvan de tekst is geplaatst in Tractatenbhd 1983, 83 , en de vertaling in het
Nederlands in Tractatenbhd 1984 , 55 # wordt goedgekeurd voor het gehele
Koninkrijk . '
Arfîkel 2
De op 29 juli 1994 te New York tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de uitvoering van Deel X1 van het in artikel 1 genoemde Verdrag,
met bijlaye , waarvan de tekst is geplaatst in T|c|tenblad 1994 , 233 , en
de vertalmg in het Nederlands in T|etatenblad 1995, 196 , wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk .
Artikel 3
Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsbiad waarin zij wordt geplaatst .
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van
de Nederlandse Antillen en in het A|ondi|ngsblad van Aruba zal worden
geplaatst en dat alle ministeries autoriteitela colleges en ambtenaren wie
!3
zulks aangaat, aan de nauwkeurlge ujtvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage 26 juni 1996
#'
Beatrix
De Minister van Buitenlandse Zaken
H . A F . M.O. van Mierlo
De Minister vqn Economische Zaken,
G . J . Wijers
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
A . Jorritsma-Lebbink
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
ï'
Margaretha de Boer
Uitgegeven de vierde juh 1996
De Minister van Justitiey
W . Sorgdrager
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