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1996 no. 76
AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
RIJKSWET van 26 juni 1996 (Stb. 460) , houdende goedkeuring van de
op 27 november 1992 te Londen tot stand gekomen protocollen tot
Mjziging van respectievo|jk het Internationaal Verdrag inzake de wet'telijke aansprakehjkheid voor schade door verontre|ni|ng door olie s
1969, en het Internatlon|l Verdrag betreffende de instelling van een
Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreini|ng
door olie, 1971 .
Uitgegevenj 28 november 1996
De minister van Justitie a.i.
#
P . E . Croes
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BESLUIT van 29 oktober 1996 tot arltol|tligitïg in het Afkol|digingsblad van
Aruba van de rijkswet van 26 juni 1996 ( Stb . 460) y houdende goedkeuring
van de op 27 november 1992 te Londen tot stand gekomen protocollen tot
wijziging van respectievelijk het lnternationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade dtlor verontreini|ng door olie 1969
;#
en het lnternationaal Verdrag betref f'ellde de instelling van een Internationaal Fonds voor vel|goedillg van stlilltllt. ttoor verolztreillig'ilAg door olie
1971.
IN NXAM VAN DE KONINGIN !
DE GOUVERNEUR van Aruba,
Vanwege de Korkingin de last ontvangen hebbende tot afkondigmg van
onderstaande rijkswet:
Rijkswet van 26 juni 1996 (Stb . 460) , ilotldende goedkeuring van de op 27
november 1992 te Londen tot stand gekomen protocollen tot wijziging van
respectievelijk het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreilli|ng door olie, 1969 . en het lnternationaal Verdrag betreffende de instelling van een InternatioMal Fonds
voor vergoeding van schade door verontrei|4i|ng door olie 1971 .
>
Heeft opneming daarvan in het Afkolzdig|lzgsblad van Aruba bevolen .
Gedaan te Oranjestad , 29 oktobcr 1 6)!3G
O - Kuolman
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RIJKSWET van 26 juni 1996, (Stb. 460) , houdende goedkeueg van de op
21 november 1992 te Londen tot stand gekomen proto|llen tot |jziging
van xspee|evehl het Inter|uonnnl Verdra inzake de wettelijke nnnF
sp|ehlueid voor sehade dtxœ venmt-dn'' g dtxœ olie 1969 en het
OP z z
Inter|uonnnl Verd betxffeude de izustemn . vau een Inter||onnnl
|M ç
Fonds voor vergoedmg van sehade door veront|||g door olie, 1971
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranl'|Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen saluut ! doen te weten:
lz
Alzo Wij in overweging genomen hebben daî de op 27 november 1992 te
#
Londen tot stand gekomen protocollen tot wijziging van respeetievezjk het
Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakeBjkheid voor schade
door verontreini|ng door olie, 1969 (Trb. 1970, 196) , en het Internatioàïaal Verdrag betà'effende de instelling van een Interlàationaal Fonds voor
vergoeding van sehade door verontreini|ng door olie 1971 (Trb. 1973,
101 ) , ingevolge artikel 91 eerste lid van de Grondwet de goedkeuring
: $'
van de Staten-Generaal behoeven alvorens het Koninkrijk daaraan kan
worden gebonden;
Zo is het y dat Wij , de Raad van State van het Konsnkrijk gehoord : en
met gpmeen overley der Staten-Generaal de bepalingen van het Statuut
?
voor het Koninkrizk in acht genomen zljnde hebben redgevonden en
#
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artfk'el 1
Het o 27 november 1992 te Londen tot stand gekomen Protocol houP>
dende Mjziging van het op 29 november 1969 te Brussel tot stand gekomen
Internationaal Verdrag inzake de wettelijke Mnsprakehjkheid voor schade
door verontreiï|ng door oliez waarvan de Engelse en Franse tekst en de
vertaling in het Nederlands zijn geplnntst in Tractatenblad 1994: 229
wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkdjk.
Artike! 2
Het op 27 november 1992 te Londen tot stand gekomen Protocol, houdende wijziging van het op 18 december 1971 te Bmzssel tot stand gekomen
Internationaal Verdrag betreffende de instelling van een Internatinnnnl
Fonds voor vergoeding van schade door verontrei||ng door olie waarvan de Engelse en Franse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn
geplaatst in Tractatenblad 1994 z 228 : wordt goedgekeurd voor het gehele
Koïnkrijk.
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Artikel 3
Deze Rijkswet treedt il'ï werking nlet ilàgang van de ditjô' lïa de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarik) zij w'rlrd t geplaatst .
Lasten en bevelen dat deze in l|et Stëtatsblad, in het l|ubli|tieblad van
de Nederhndse Antillen en in het Afkondi|làgsblad van Aruba zal worden
geplaatst en dat alle ministeties autoriteiten, colleges en ambtenaren wie
E!
zulks aanraat, nan de ltlztlwketlrzgt, tlitvtlering de hand zullen houden .
Gegeven te 's-Gravenhage, 26 juni 1996
Beatrix
De Minister van Justitie ,
W. Sorgdrager
De Minister van Buitelllalïdse Zkakell,
H A .F .M . O . van Mierlo
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink
De Minister van Economisehe Zaken
G , J . Wijers
Uitgegeven de zeventiende september 1996
De Minister T'an Justitie ,
W . Sorgd ral:pr
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