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RIJKSWET van 25 mei 1989, (Stb. 356), houdende goedke|ing van het op
20 mei 1980 te Canberra tot stand gqkomen Verdrag inzake de tnstandhoud ing van de levende rijkdommen in de Antarctis|e wateren, met
Bijlage.
oitgegev|, 9 november 1989
H.S. Croea
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BESLUIT van 16 oktober 1989 tot afkondig|g in het Afkondig|g|lad
van Aruba van de Rijkswet van 25 mei 1989, (Stb. 356), houdende
goe|euring van het op 20 mei 1980 te Cmnherra tot stand gekomen
Verdrëg tnzake de instan|ouding van de levende rijkdommen in de
|tarctische wateren met Bijlage.
IN NàAH DER KONINGIN!
DE QOUVFJ|EtIR van Az'ul|a,
Vanwege de Koninging de last ontvangen hebbende tot afkondig|g van
onder|tmnnde Rilkswet.
Rijkswet van 25 mei 1989, (Stb. 356), houdende gomakmur|g van het op
20 met 1980 te Canberra tot stand gekomen Verdrag |n|ake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctis|e wateren, met
Bijlage.
Heeft de opneming daarvan &n het A|ondigingsblad van Aruba bevolen.
Gedaan te Oranjest|: 16 oktober 1989
F.B. Tromp
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Rijkswet van 25 mei 1989, houdende
goedkeuring van het op 20 mei 198Q te Canberra
|ot stand gekomen Verdrag inzake de
instandhouding van de Ievende rijkdommen in
de Antarotische wateren, mel Bijlage
Wi; Beatrixd bij de gratie Gods, Koningin der Nederl|nden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. |nz. enz.
Allen, die deze ztlllen zien of horen Iezen. saluutl doen te weten:
Alzo Wij in ove-eging genomen hebben, d|t het op 20 mei 1980 te
Canberra tot stand qekomen Verdrag inzake de instandhouding van de
levende rijkdommen in de Antarctische wateren, rnet Bijlage ingevolge
artikel 91 . eerste lid. v|c de Grondwet, de go|dkeuçing van de Staten.
Genera|l behoeft alvorens het Koninkrijk da|raan kan worden gebonden;
zo is het. dat W1j, de |aad van state van l|et Koninkrijk gehoord, en
met gemeen overleg der Staten-Generaal de bepalingen van het Statuut
voor het Koninkriik in acht genomen zinde, hebben goedgevonden en
verstaan. gelilk Wii goedvinden en verstaan bij deze;
Artikel 1
Het op 20 mei 1 980 te Canberra tot stand qekomen Verdraq inzake de
instaodhouding van de levende rijkdommen in de Antarotische wateren,
met |ijl|ge. wearvan de Engelse en de Fran|e tekst en de ve|aling in het
Nederlands zjn gepla|tst in Tractatenblad 1 985, 78/ wordt goedgekeurd
voor het gehele Koninkrijk.
Artikel 2
Deze rikswet treedt in werking met ing|ng van de dag na de dag na
heden.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, het Publicatieblad van de
Nederlôndse Antillen en in het Af kondiqingsblad van Aruba zal worden
gepl|tst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren
wie zulks aangaat, aan de nauwkeurlge uiwxring de hand zullen houden.
Gegeven te s-Gravenhage, 25 mei 1 989
Beatrix.
De Minister van Landbouw en Visserij.
G . J. M. Braks
De Minister van onde-ijs en Weten|cbappen,
W, J . Deetman
De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
B.-J. M. van Voorst tot Voorst
Uitgegeven de |aalfde september ! 989
De Minister van Justitie
F. Korthals Altes
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