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21 214 (R 1375) Regeling betreffende de goedkeuring en 
bekendmaking van verdragen en de 
bekendmaking van besluiten van 
volkenrechtelijke organisaties (Rijkswet 
goedkeuring en bekendmaking verdragen) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Aan de Staten van de Nederlandse Antillen 
Aan de Staten van Aruba 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Rijkswet 
houdende regeling betreffende de goedkeuring en bekendmaking van 
verdragen en de bekendmaking van besluiten van volkenrechtelijke 
organisaties (Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen). 

De toelichtende memorie (en bijlage), die het Wetsvoorstel vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 4 juli 1989 Beatrix 

Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat, ingevolge artikel 9 1 , 

eerste en tweede lid, van de Grondwet, de wet dient te bepalen de 
gevallen waarin geen goedkeuring van verdragen of van het voornemen 
tot opzegging daarvan is vereist en de wijze waarop de goedkeuring 
wordt verleend, en dat het voorts wenselijk is de in artikel 95 van de 
Grondwet bedoelde wettelijke regeling inzake de bekendmaking van 
verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties aan te 
passen, onder meer vanwege wijzigingen die hebben plaatsgevonden in 
de Grondwet en in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en 
met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut 
voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijke Wij goedvinden en verstaan bij deze: 
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