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1996 no. 81
AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
RIJKSWET van 10 oktober 1996 (Stb . 520) , houdende wijziging van de
rijkswet van 15 april tot wijziging van de wet van 4 april 1892 , houdende instelling van de Orde van Oranje-Nassau en van de wet van
29 september 1815, làoudende instelling van de Orde van de
Nederlandse Leeuw alsmede instelliug van het Kapittel voor de cîviele
orden (Stb . 350) , met betrekking tot het vervallen van de algemene
adv|estaak van het Kapittel .
Uitgegeven, 16 dece|ber 1996
De minister van Justitie ,
E.J. Vos
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BESLUIT van 2 december 1996 tot afkondi|ng In het A|ondi|n|blad van
Aruba van de r|jkswet van 10 oktob'er 1996 (Stb. 520) , houdende Mjziginç
van de rijkswet van 15 april 1994 , tot Mjzfgins van de wet van 4 aprll
1892: houdende instelling van de Orde van Oranl|Nassau, en van de wet
van 29 september 1815, houdende instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw alsmede instelling van het Kapittel voop de eiviele orden
(Stb. 350) met betrekking tot het vervallen van de algemene adviestaak
van het Kapittel.
IN NAAM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Amzba,
Vanwege de Koningin de last ontvangen hebbende tot afkondi|ng van
onderst|nd rijkswet :
Rijkswet van 10 oktober 1996 (Stb. 520) : houdende Mlzigfng van de
Hjkswet van 15 apdl 1994 : tot Mjziging van de wet van 4 april 1892 , houdende instelling van de Orde van O|nj|Nassau, en van de wet van 29
september 1815, houdende irzstel|ng van de Orde van de Nederlandse
Leeuw alsmede lnstelllng van het Kaplttel voor de clviele orden (Stb. 350) ,
met betrekking tet het vervallen van de algemene adviestaak van het Kapittel.
Heert opnemlng daarvan in het A|ondi|ngsblad van Aruba bevolen.
Gednnn te Oranjestad p 2 december 1996
O . Koolman
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RIJKSWET vau 2 deœmber 1996 (Stb. 520) : houdende Mjm-m'ru.r vaa de
Hjkswet van 15 april 1994 tot wljziging van de wet van 4 april 1892: houdende izuste.ll| van de Orde vaxz O-nj-N||u, en vau de wet van 29
september 1815, houdende iustelling van de Orde vau de Neder|dse
Leeuw. |mede izlstell| van het Kapittel vœr de dviele ozxlen (stb.
350) , met betre ' tot het vervallen van de algemene advies#nnv van het
Kapittel.
Wij Beatrix: bij de gratie Gods, Koningin der Nederhnden: Prinses van
Oranj-Nassau enz. enz. enz.
#
Allenz die deze zullen zien of horen lezen, |aluut! doen te weten:
Aizo Wij in overweging genomen hebben, dat met het oog op de herzierïing van het adviesstelsel de algemene adviestaak van het Kapittel voo| de
civlele orden dient te vervallen en enkele technisehe onvolkomenheden
dienen te worden hersteld;
Zo is het, dat Wij: de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met
g'emeen overleq der StatenKeneraal de bepalingen van het Statuut voor
het Koninkrijk zn acht genomen zijnde hebben goedgevonden en verstaan
gelijk Wij goedvihden en verstnnn bij dezel
ARTIKU. I
De wet van 29 september 1815: houdende instelling van de Orde van de
NeGerludse Leeuw (Stb . 1994 , 352) , wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 4 tweede Hd wordt tussen (( de nnnm vanh) en 4( Grootkrui* #'
senp ingevoegd : Ridder.
AII.TIK:|L 11
De |et van 4 ap|l 1892 houdende |stel|ng van de |rde van Or|nje-Nassau (Stb . 1994 , 351) . wordt als volrt gemjzigd :
In artikel 6 eerste volz!ln wordt tussen |lde nnnm vanhà en f( Grootkrul# >'
senp ingevoegd: Rfdder.
ARTIKR 111
De rijkswet van 15 april 1994 tot wijziging van de wet van 4 aprll 1892,
houdende instelling van de Orde van Oranj-Nassau en van de wet van 29
#
september 1815, houdende instelling van de Orde van de Neder|ndse
Leeuw, alsmede Ostelling van het Kapitte! voor de civiele orden (Stb.
350) , wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 111 wordt als volgt gewijzigd :
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A
Het tweede lid komt te luiden:
2 . llet Kapittel heeft tot taak Onze Minister wie het aangaat te adviserelà
over het verlenen van onderscheidinzen in een van de eiviele oruen .
B
I het vijfde lid wordt (( de Raadn' vervangen door: het Kapittel.
n
ARTIKET. IV
Deze rijkswet treedt in werking met ingang vau 1 januari 1997 .
Lasten en bevelen dat deze in het Publjcatïeblad van de Nederlandse An'tillen en in het Afkondi|ngsblad 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 , 10 oktober 1996
Beatrix
De minister van Binnenlandse Zaken,
H . F . Dijkstal
Uitgegeven de nezenentwintigste oktober 1996
De Minister van Justitie ,
W . Sorgdrager
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