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AFKONDIGINGSBMD
VAN
ARUBA
KONINKLIJK BESLUIT van 4 junl 1993 (Stb. 286) , houdende vastste|g
van de datum van |werkl'n|xaa'ng van de Ril-k|wet van 25 me,i 1990, Stb .
:$04, tot g|dkeuring van de op 29 oktober 1971 te Genève tot stanG gekomen Ove-nkomsl ter bes|ermfng van pxducenten van fonogra=en
tegen hel ong|rloofd kopiëren varz imn fonora|en.
Uîtge|ven, 26 jull 1993
De mlnsster va.u Justitie
!1 R . Croes
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Paglna 2 A|nado|bhd van Artlba 1993 ao. 36
BESLUIT van 8 jult 1993 tot afkondl|g In het A|on|||bhd van Aruba van het Besluû van 4 :11tl)l 1993 (Stb. 286) , houdeade vaststell| |n
de datum van |wer||zveo van de Rljkswet van 25 me| 1990, Stb .
3414. tot goedkeudng van de op 29 oktober 1971 te Genève tot stand gekomen Ove-nkomst ter beschermœg van produ|ntem van fonogmmmen
tegen het ongvrloofd koplëz'en van hun fonommmen.
IN NAAM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Amâba,
Vanwege van de Koniz|gïn de 1%1 ontvangen hebbende tot VkLondighkg van
onGersfnnnd besluit
Besluit van 4 Aznl 1993 (Stb. 286) , houdende vaststel|g van de datum
van œwerHœre|g van de Rijkswet van 25 mei 1990: Stb . 3414 , tot
redkeuring van de op 29 oktober 1971 te Genève tot stand gekomen
Ove-nkomst ter bescherm| van pxducenten van fonogr|men teg'en
het on|œrloofd koplëren van hun fono|en.
Heeft de opnemtng (I|Z'V| in het A|onœ||bhd van Aruba bevolen.
Gedaan te Oranje||G, 8 juli 1993
0. Kool-n
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Paglna 3 Af|nœ||bhd van Aruba 1993 =. 36
Beslult van 4 je 1993, hmd|zde vetellœg - de Gtum VM âue
Hngt|g van de R|kswet vaa M | 1990, Stb. 3| *1 &|
vau de @p | thk'|be| 19|1 te Geuève |t stalzd | - ''' ' '*-''*t te
besehe| v| p|uœnt| v| tono- te |t oz-r|d
|vauhunf-Wij Beatrtx, bil de gratie Gods , Konlz:ghz der Neder|den, Pr|ses van
Omnx'e-Nu|u, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de S|tsseœ-|c van Jttstœe van 25 mei 1993,
stafafdeMg Wetgs|zïg' Priv|tvht, er 36930/93/6, çerlnnn mede nnmens
Onze Mfnfxœers van BGtenlnndse Zaken en van Welzijnz Vo||zonodd
en Cultuur;
Gelet op artlkel 2 van Ge Rllkswet van 25 me.i 1990 (Stb . 304) tot gpedkeuring van de op 29 ok'tzlller 1971 te Genève tot stand gekomen Overeem
komst ter beschermic van produœnten van fonogra|en tegen het ongeoorloofd kopsëan van hun fono|en;
Hebben red|vonden en versênnn 1
De Mjkswet van 25 mel 1990 (S1b . 3Q4) tot gcedkeulog VM de op |
oktober 1971 te Genève tot stand gekolnen Ove-nkomst ter beschevfng
van ptxdu-nten vmz fonogz|=en te- lzet ong|rloofd kopië-n vau
htm fonogram|n t-dt In wez'king mpt 'n|g van 1 lull 1993.
Onze M'n|'ster van Justttie is belast met de uitvoerlng van dit beslull:
dat in het S|tsbhd, in het Ihtbl|debM vaa de NHerlandse An1''11<m
en in het monal|n|bhd van AZNM œ worden geplaatst.
îs-Graven|, 4 luni 1993
Beatrlx
De S|tssemuHs van Justœe,
A. Kosto
Uitgegeven de Wjftiende |luaf 1993
De MînfAter van Justœe
E.M.H . I'Ilrsclz Bn|lfn
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