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AFKONDIG|GSB|D
VAN
ARUBA
KQNINKLIJK BESLUIT van 2 september 1994 (Stb . 683) , houdende vmststelllng van het tijdstip van |werlA'n|xeq van de Algemene wet op het
bA'nnentxden, de wet van 22 jurzi 1994 tot |jzig'îug van b|entxd|n|bepnlfngen en de Hjkswet van 22 junl 1994 , houdende wijziglng van de
S|epenwet, de Rijkswet noodvoorzie||n Seheepv|rt de '
scbeepsv|rton|v|lenwet en de Wet belzoud scheepsmxlmte met betrekMàg tot blnnentre|sbepaMgen .
uitgelven, 2 december 19%
De ml-nlKter van Jusdtie,
E .J'. Vœ
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P||IM 2 Aœone|nobàd van Aru| 19% hoè :@
BESLUIT yan 21 oktober 1994 tot oeknnds|nr in het A|ondt||b| vah
Aaba v| het Besluit van 2 september 19% (Stb. 683) , Mudende vào
stell|g van he: Wdsllp vah lnwer||-d| van de Mgemene wet op hét
bl|MtNden, de wet van 22 N)ZI 1994 tol wijrâglng van b|ezztre|bepaltwn en de Hjkswet van 22 luni 1994 . houdende wlj|g vau de
S|epehwetz de Rijkswet noodv|rzie|n Seheepva|, de Mnwlnzw
s|eepsv||on|vvenwet en de Wet behoud s|eepsmlA'mle met betwkklng tot b|ent|egsbep|gen.
IN NAAM DER KONINGIN!
DE GOWERNEIJR van Amâba,
Vanwege de Koniug:tzï de last ontvangen hebbende tot Aonctir'nf van
onderslnond besltût
Besluït van 2 septe|ber 1994 (Stb. 683), houdende vastste|g van |et
tijdstip van iuwer||x|q van de Algemene wet op het b|entxden,
de wet van 22 juni 1994 tot wzlzigilzg van b|entxdlw| ' en de
Jksr1 wet van 22 jtzni 1994, houdende Mjzim'n| van de Sc|penwet: de
fjkswet noodvoorzi n Scheepv|n, de Ma|sch.|psvœto||R
lehwet en de Wet behoud sch|psrete mel bet tot bhme.utzxd|be|lfn|n.
Heeft opne|g daarvan in het |ondogsbhd van Aruba bevolen.
Geannn te Or|jestad, 21 oktober 1994
0. Koolmnn
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Paglnl 3 A|ondlgltz|blad van Aruba 19:4 no. ;@
Bœult van 2 sept-ber 19% (Stb. 683), Mudende va-tellhlg van |t
Wdstlp van lnwer van de Al-he wet op het Mnnon|en:
de wet van 22 Jtmf' 1994 tot wijer'ng van biu-hvulho ' en de
rîjk-t vah 22 je 19|: htludehde Mjeng van de Sch-wet, de
RljkFwet mxdvœz=œe' n Sclzeepv|, de m-neeœpsv|œMwet em de Wet behoud sch-mlûnte met betzeMzzg tot blnoontma4wsmbem|n
Wij Beatrix, bij de gratie Gods: Konlngizl der Nederl|den, P|nses van
O|je-Nas|u, enz . enz . enz.
œ de voordracht van Onze Mfnlmter van Jusdtie van 30 augustus 1994 ,
S|afdellng Wetgeeg HbHek|cht, nr. 454321/94/6 , mede nnmens de
Mlnlnter van Bizme|ndse Zakem;
Gelet op artikel 15 van de Algemene wet op het binnent-den, artœel 1
van hoofdstuk XI van de wet van 22 lttn| 1994 tot wllzlglng van birmentredœ|bepa||n (Stb . 573) en arukel V van de H|lkswet van 22 htni 1994
tdt |lrâghïg van de Schepenwet, de Rjl-kswet noodvoorzie||n Scheepvaart, de |dnes'ch|pson|vilenwet en de Wet behoud seheepsmafmte
met betzeka'ng tot b|nentx||bepnlA'ngen (Stb . 574)* ;
Hebbem |edgexnden en verstaan:
Enlg xeœe
Met |gang' van 1 oktober 1994 treden in werklng:
a. de Algemene wet op het b|entxden;
b . de wet van 22 juni 1994 tot Vjzisrlng van binnentred|be||n;
c. de rljkswet van 22 juni 1994, houdende Vj|lrlng van de S|epenwet,
de ldgçswet nxdvoorze||n Seheepv-t, de ||es|eepso||enwet en de Wet behoud s|-psmxa'mte met betrekking tot b|ent-diwbepa|ngen.
* AB 1994 no . 43
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Pulua 4 â||lldl|ll|bkd vên Aru| 1G >. D
Onze M|nîster van Justltle ls belast met de uitvoerlng vah dit lheslult
|t hz het Staatsbhd, in het Nbzœttebhd van de Nederludse Anelllon
en te het mon||nsehd van ANIM zal worden geplaatst.
's-G|ve||, 2 september 1994
Be.atrlx
De Ml'm*|ter van J'uslitie
#
|. Sorgdrager
Uitgegeven de Wjftiende september 1994
De ulnç|tter van Justœe
#'
W. Sorgeager
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