HOOFDSTUK XVI.
BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN
Zie voor internationale regelingen, rakende een der onderwerpen vermeld
onder
de hoofdstukken I t/m XV, onder deze hoofdstukken.
1.
2.
2a.
3.
4.
4a.
5.
5a.

Goedkeuring Verdragen en Overeenkomsten
Verenigde Naties
Internationaal Zeerecht
Internationale overeenkomsten betreffende oorlog en vrede
Sanctiebepalingen
Burgerlijke Rechtsvordering
Vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen
Internationaal Privaatrecht

7.
8.
9.
11.
13.

Scheidsrechterlijke uitspraken
Internationale Gerechtshof
Diplomatieke betrekkingen
Vreemde oorlogschepen
Financiële betrekkingen
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1. Goedkeuring Verdragen en Overeenkomsten
___________________________________________________________________________
1977, 92

Afkondiging van de Rijkswet van 16 februari 1977, houdende
goedkeuring van de op 10 september 1970 te Rome tot stand gekomen
overeenkomst inzake wettiging door huwelijk, met bijlage (Trb. 1972,
no. 61).

1977, 100

Afkondiging van de Rijkswet van 12 januari 1977 (Stb. no.7), houdende
goedkeuring van het Europees Octrooiverdrag, München 5 oktober
1973, envan het voornemen tot opzegging van de overeenkomsten
betreffende de oprichting van een Internationaal Octrooibureau (IIB).

1977, 150

Afkondiging van de Rijkswet van 23 maart 1977 (Stb. 1977, no. 182) tot
goedkeuring van de op 26 november 1973 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen
Benelux-Overeenkomst
betreffende
de
Agentuurovereenkomst, met bijlage.

1977, 151

Afkondiging van de Rijkswet van 23 maart 1977 (Stb. 1977, no. 183) tot
goedkeuring van de op 26 november 1973 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet
betreffende dwangsom, met bijlage.

1977, 219

Afkondiging van de Rijkswet van 23 juni 1977 (Stb. 404) tot goedkeuring
van het op 29 december 1972 te Londen tot stand gekomen Verdrag ter
voorkoming van de verontreiniging van de zee door het storten van
afval en vuil, met bijlage (Trb. 1973, no. 172).

1978, 47

Afkondiging van de Rijkswet van 23 november 1977 (Stb. 702)
houdende goedkeuring van de 12 oktober 1971 en 20 november 1973 te
Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Internationaal Verdrag
voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1960; Londen, 17 juni
1960 (Trb. 1972, 37 en 1975,11).
Uitvoering hiervan: zie IX. 14a.

1978, 223

Afkondiging van de Rijkswet van 7 juni 1978 (Stb. 306), houdende
goedkeuring van het op 4 mei 1971 te 's-Gravenhage tot stand gekomen
Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen
op de weg (Trb.
1971, no. 118).

1978, 224

Afkondiging van de Rijkswet van 7 juni 1978 (Stb. 307), houdende
goedkeuring van de op 14 september 1966 te Athene tot stand gekomen
overeenkomst inzake het vaststellen van overlijden in bepaalde
gevallen. (Trb. 1968, no. 102).

1979, 15

Afkondiging van de Rijkswet van 2 november 1977 (Stbl. 639),
houdende goedkeuring van het op 18 oktober 1961 te Turijn
ondertekende Europees Sociaal Handvest.

2

Wetgeving en Juridische Zaken 2020

BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN

XVI.1

P.B. No.
1. Goedkeuring Verdragen en Overeenkomsten (vervolgblad 1)
___________________________________________________________________________
1979, 19

Afkondiging van de Rijkswet van 24 november 1978 (Stbl. 624),
houdende goedkeuring van (1) het op 19 december 1966 te New York tot
stand gekomen Internationale Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten (Trb. 1969, 99; 1970, 52; 1975,60); (2) het bij het onder (1)
genoemde Verdrag behorende, tezelfder tijd en plaatse tot stand
gekomen Facultatieve Protocol (Trb. 1969, 99; 1970,52; 1975, 60); (3) het
tezelfder tijd en plaats tot stand gekomen Internationale Verdrag inzake
economische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969, 100; 1975, 61).

1979, 20

Afkondiging van de Rijkswet van 29 november 1978 (Stbl. 630),
houdende goedkeuring van het op 31 maart 1978 te Willemstad tot
stand gekomen Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
de Republiek Venezuela.

1979, 76

Afkondiging van de Rijkswet van 13 december 1978 (Stbl. 707),
houdende goedkeuring van het Verdrag tot samenwerking inzake
octrooien, met Reglement; Washington, 19 juni 1970.

1979, 77

Afkondiging van de Rijkswet van 29 december 1978 (Stbl. 738)
houdende goedkeuring en uitvoering van de op 28 juni 1972 te
's-Gravenhage tot stand gekomen overeenkomst tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake de definitieve
regeling van vorderingentot schadeloosstelling wegens oorlogsschade,
met brieven (Trb. 1972, 84).

1979, 142

Afkondiging van de Rijkswet van 10 maart 1979 (Stb. 136), houdende
goedkeuring van het op 2 oktober 1973 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de
aansprakelijkheid wegens produkten (Trb. 1974, 84).

1979, 146

Afkondiging van de Rijkswet van 3 maart 1979 (Stb. 96), houdende
goedkeuring van de op 26 november 1976 te Warschau tot stand
gekomen overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Volksrepubliek Polen inzake uitbreiding van de economische
samenwerking.

1979, 147

Afkondiging van de Rijkswet van 17 maart 1979 (Stb.137), houdende:
1) goedkeuring van het op 1 februari 1971 te's-Gravenhage tot stand
gekomen Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging
van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken (Trb.
1972, 144) en
2) goedkeuring van het op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen aanvullende Protocol bij het op 1 februari 1971 tot stand
gekomen Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging
van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken (Trb.
1972, 144).
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1979, 234

Afkondiging van de Rijkswet van 23 mei 1979, (Stb. 287), houdende
goedkeuring van het op 3 september 1976 te Londen tot stand gekomen
Verdrag en de Exploitatieovereenkomst inzake de Internationale
Organisatie voor Maritieme Satellieten (INMARSAT), beide met bijlage.

1979, 317

Afkondiging van de Rijkswet van 30 mei 1979 (Stb. 482), houdende
goedkeuring van de op 2 februari 1971 te Ramsar (Iran) tot stand
gekomen overeenkomst inzake watergebieden van Internationale
betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels.
Voor de uitvoeringslvo.: zie hfst. XIII.30b

1979, 363

Afkondiging van de Rijkswet van 24 oktober 1979 (Stb. 630), houdende
goedkeuring van het Protocol inzake het optreden in volle zee in
gevallen van verontreiniging door andere stoffen dan olie, 1973, met
bijlage, Londen, 2 november 1973 (Trbl. 1977, 162).

1980, 306

Afkondiging van de Rijkswet van 1-10-80 (Stb. 1980, 535) houdende
goedkeuring van het op 2 oktober 1973 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissing over onderhoudsverplichtingen (Trb. 1974, 85) en van het op 2
oktober 1973 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de
Wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (Trb. 1974, 86).

1980, 351

Afkondiging van de Rijkswet van 1 oktober 1980 (Stb. 534), houdende
goedkeuring van het op 9 oktober 1978 te Luxemburg ondertekende
Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland
en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord Ierland tot het
Verdrag
betreffende
de
rechterlijke
bevoegdheid
en
de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken,
alsmede tot het Protocol betreffende de uitlegging daarvan door het Hof
van Justitie (Trb. 1978, 175).

1981, 33

Afkondiging van de Rijkswet van 11 december 1980 (Stb. 652),
houdende goedkeuring van het op 18 maart l970 te 's-Gravenhage tot
stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het
buitenland in burgerlijke en in handelszaken (Trb. 1979,38).

1981, 146

Afkondiging van de Rijkswet van 25 maart 1981 (Stb. 165) houdende
goedkeuring van het op 8 september 1967 te Luxemburg tot stand
gekomen Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de
huwelijksband (Trb. 1979, no. 130) en goedkeuring van het op 1 juni
1970 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de erkenning
van echtscheidingen van tafel en bed (Trb. 1979, 131).

1981, 158

Afkondiging van de Rijkswet van 25 maart 1981 (Stb. 155) houdende
goedkeuring van het op 10 april 1972 te Londen, Moskou en
Washington tot stand gekomen Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie en de aanleg van voorraden van bacteriologische
(biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze
wapens (Trb. 1972, 142).
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1981, 159

Afkondiging van de Rijkswet van 12 februari 1981 (Stb. 121) houdende
goedkeuring van het op 23 juni 1969 te Londen tot stand gekomen
Internationaal Verdrag betreffende de meting van schepen, 1969, met
bijlagen (Trb. 1970, 122 en 194).

1981, 174

Afkondiging van de Rijkswet van 11 maart 1981 (Stb. 205) houdende
goedkeuring van het op 23 februari 1968 te Brussel tot stand gekomen
Protocol tot wijziging van het Internationale Verdrag tot vaststelling van
enige eenvormige regelen betreffende het cognossement, ondertekend te
Brussel op 25 augustus 1924 (Trb. 1979, 26).

1981, 210

Afkondiging van de Rijkswet van 14 mei 1981 (Stb. 297), houdende
goedkeuring van het op 18 december 1971 te Brussel tot stand gekomen
Internationaal Verdrag ter oprichting van een Internationaal Fonds voor
vergoeding van schade door verontreiniging door olie (Trb. 1973, 101),
en van de op 19 november 1976 te Londen tot stand gekomen
protocollen bij dat Verdrag en bij het Internationaal Verdrag inzake de
wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie,
1969 (Trb. 1980, 2 en 1). Zie ook verder op;

1981, 292

Afkondiging van de Rijkswet van 24 juni 1981 (Stb. 453), houdende
goedkeuring van het op 9 september 1980 te Brussel tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België
inzake de Nederlandse Taalunie.

1981, 301

Afkondiging van de Rijkswet van 26 augustus 1981 (Stb. 557), houdende
goedkeuring van het op 25 januari 1974 te Straatsburg tot stand
gekomen Verdrag betreffende de niet-toepasselijkheid van verjaring
terzake van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogmisdrijven (Trb.
1979, 69).

1981, 405

Afkondiging van de Rijkswet van 16 november 1981 (Stb. 680),
houdende goedkeuring van het voornemen tot intrekking van de
voorbehouden ingevolge de artikelen 13, derde lid en 15 van het
Verdrag van 's-Gravenhage van 5 oktober 1961, betreffende de
bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de
bescherming van minderjarigen (Trb. 1968, no. 101).

1982, 112

Afkondiging van de Rijkswet van 10 maart 1982 (Stb. 89), houdende
goedkeuring van het vierde Protocol bij het Europese Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Trb. 1964, no. 15 en 1969, no. 241).

1983, 23

Afkondiging van de Rijkswet van 2 december 1982 (Stb. 678), houdende
goedkeuring van het op 24 november 1977 te Straatsburg ondertekende
Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers
(Trb. 1978,70), alsmede van artikel 19, achtste en tiende lid van het op 18
oktober
1961
te
Turijn
ondertekende
Europees
Sociaal
Handvest.(Trb.1962 no. 3-1963, no. 90).
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1983, 29

Afkondiging van de Rijkswet van 15 december 1982 (Stb. 734),
houdende goedkeuring van de op 5 december 1979 te New York tot
stand gekomen overeenkomst ter regeling van de activiteiten van Staten
op de maan en andere hemellichamen.

1983, 49

Afkondiging van de Rijkswet van 16 december 1982 (Stb. 776),
houdende goedkeuring van het op 18 mei 1977 te Genève tot stand
gekomen Verdrag inzake het verbod van militair of enig ander
vijandelijk gebruik van milieuveranderingstechnieken, met bijlagen.

1983, 70

Afkondiging van de Rijkswet van 9 maart 1983 (Stb. 114), houdende
goedkeuring van een af te leggen verklaring in de zin van artikel 2,
tweede lid, van de op 26 november 1973 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen
Benelux-overeenkomst
betreffende
de
Agentuurovereenkomst.

1983, 91

Afkondiging van de Rijkswet van 31 maart 1983 (Stb. 201), houdende
goedkeuring van het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen
Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door
schepen, met Protocollen en Bijlagen I en II met Aanhangsels (Trb. 1975,
no. 147 en 1978, no. 187) en met het op 17 februari 1978 te Londen tot
stand gekomen Protocol van 1978 bij dat Verdrag, met bijlage en
aanhangsels (Trb. 1978, no. 188).

1983, 90

Afkondiging van de Rijkswet van 1 juni 1983 (Stb. 269), houdende
goedkeuring van de op 27 juni 1980 te Genève tot stand gekomen
overeenkomst tot instelling van het Gemeenschappelijke Fonds voor
Grondstoffen, met bijlagen. (Trb, 1981, no. 49 en Trb. 1982, no. 2).

1983, 105

Afkondiging van de Rijkswet van 22 juni 1983 (Stb. 295), houdende
goedkeuring van de respectievelijk op 24 juni 1980 en 12 juni 1981 te
's-Gravenhage tot stand gekomen Vedragen tussen het Koninkrijk der
Nederlanden.

1984, 68

Afkondiging van de Rijkswet van 2-5-'84 (S. 183) houdende
goedkeuring van de op 5-9-'80 te München ondertekende overeenkomst
betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheden,
met bijlage (Trb. 1981,71 en 1982,116).

1984, 73

Afkondiging van de Rijkswet van 11-4-'84 (S. 147) houdende
goedkeuring van het op 18 april 1961, tot stand gekomen Verdrag van
Wenen inzake diplomatiek verkeer en daarbij behorende Protocollen.

1984, 100

Afkondiging van de Rijkswet van 3-5-'84 (S. 216) houdende
goedkeuring van het Gemeenschapsoctrooiverdrag, Luxemburg
15-12-'75.

1985, 46

Afkondiging van de Rijkswet van 9-1-'85 (S. 73) houdende goedkeuring
van het op 23 mei 1969 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake
verdragenrecht, met bijlage.
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1985, 50

Afkondiging van de Rijkswet van 19-12-'84 (S. 627) houdende
goedkeuring van (1) het op 30 aug. 1961 te New York tot stand gekomen
Verdrag tot beperking der staatloosheid, (2) het op 6 mei 1963 te
Straatsburg tot stand gekomen Verdrag betr. beperking van gevallen
van meervoudige nationaliteit, en betr. de militaire verplichtingen in
geval van meervoudige nationaliteit, met bijlage, alsmede het
Aanvullend Protocol en Protocol tot wijz. van 24-11-'77, etc., (3) de op 13
sept. 1973 te Bern tot stand gekomen overeenkomst inzake beperking
van het aantal gevallen van staatloosheid.

1985, 74

Afkondiging van de Rijkswet van 30-1-'85 (S. 134) houdende
goedkeuring van het op 7 juli 1978 te Londen tot stand gekomen
Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake
opleiding, diplomering en wachtdienst 1978, met bijlage.

1986, 25

Afkondiging van de Rijkswet van 12-12-'85 (S. 668)
houdende
goedkeuring van verdragen in verband met het verkrijgen van de
hoedanigheid van land in het Koninkrijk door Aruba.

1986, 47

Afkondiging van de Rijkswet van 5-2-'86 (S. 37) houdende goedkeuring
van het op 28 april 1983 te Straatsburg tot stand gekomen zesde Protocol
bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf.

1986, 64

Afkondiging van de Rijkswet van 29-1-'86 (S. 144) houdende
goedkeuring van het op 10 mei 1979 te Straatsburg tot stand gekomen
Europees Verdrag inzake de bescherming van slachtdieren.

1986, 161

Afkondiging van de Rijkswet van 10 sept. 1986 (Stb. 460) houdende
goedkeuring van het op 21 maart 1983 te Straatburg tot stand gekomen
Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen.

1987, 33

Afkondiging van de Rijkswet van 6 nov. 1986 (Stb. 624) houdende
goedkeuring van:
a. 't verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het
octrooirecht, Straatsburg, 27 nov. 1963 (Trb. 1964, 173) en van
b. 't verdrag inzake de internationale erkenning van het depot van
micro-organismen ten dienste van octrooiverlening, met
uitvoeringsreglement, Boedapest, 28 april 1977 (Trb. 1978,90).

1987, 45

Afkondiging van de Rijkswet van 19-11-'86 (S. 720) houdende
goedkeuring van het op 25-3-'72 te Genève tot stand gekomen Protocol
tot wijziging van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende
middelen, 1961.
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1987, 73

Afkondiging van de Rijkswet van 12 maart 1987 (Stb. 127), houdende
goedkeuring van het op 10 oktober 1980 te Genève tot stand gekomen
Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van
bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig
leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, met
drie Protocollen.

1987, 74

Afkondiging van de Rijkswet van 12 maart 1987 (Stb. 128), houdende
goedkeuring van de op 12 december 1977 te Bern tot stand gekomen
Aanvullende Protocollen bij de Verdragen van Genéve van 12 augustus
1949, betreffende de bescherming van slachtoffers van internationale,
respectievelijk niet-internationale gewapende conflicten. (Protocol I, met
bijlagen, respectievelijk Protocol II).

1987, 75

Afkondiging van de Rijkswet van 23 februari 1987 (Stb. 107), houdende
goedkeuring van de op 8 februari 1983 te New Delhi tot stand gekomen
overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India, met brieven
(Trb. 1983, 38).

1987, 123

Afkondiging van de Rijkswet van 7 juli 1987 (Stb. 357), houdende
goedkeuring van het op 5 september 1985 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen verdrag inzake uitlevering tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en Australië.

1988, 2

Afkondiging van de Rijkswet van 14-10-1987 (S. 498) houdende
goedkeuring van de op 21-11-1985 te 's-Gravenhage tot stand gekomen
Overeenkomst tussen het Koninkrijk en de Volksrepubliek Bulgarije tot
wijziging van de op 11-12-1974 te 's-Gravenhage tussen die Staten tot
stand gekomen Langlopende Overeenkomst inzake de ontwikkeling
van de economische, industriële en technische samenwerking.

1988, 3

Afkondiging van de Rijkswet van 9-10-1987 (S. 499)houdende
goedkeuring van de op 11-10-1985 te Seoel tot stand gekomen
Overeenkomst tot oprichting van het Multilaterale Agentschap voor
Investeringsgaranties, met bijlagen.

1988, 36

Afkondiging van de Rijkswet van 26-11-1987 (S. 636) houdende
goedkeuring van het dd. 23-6-1981 te Genève tot stand gekomen
IAO-Verdrag nr. 156 (Verdrag betr. gelijke kansen en gelijke
behandeling van mannelijke en vrouwelijke arbeiders, arbeiders met
gezinsverantwoordelijkheid)

1988, 37

Afkondiging van de Rijkswet van 17-12-1987 (S. 673) houdende
goedkeuring van het op 3-3-1980 te Wenen/New York tot stand
gekomen Vedrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal, met
bijlage.
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1988, 62

Afkondiging van de Rijkswet van 19-5-1988 (S. 275) houdende de
goedkeuring van het op 17-12-1979 te New York tot stand gekomen
Internationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars.

1988, 64

Afkondiging van de Rijkswet van 19-5-1988 (S. 274) houdende
goedkeuring van het op 14-12-1973 te New York tot stand gekomen
Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen
internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten.

1988, 79

Afkondiging van de Rijkswet van 15-9-1988 (S. 427) houdende
goedkeuring van het op 22-3-1985 te Wenen tot stand gekomen Verdrag
van Wenen ter bescherming van de ozonlaag.

1989, 16

Afkondiging van de Rijkswet van 29-9-1988 (S. 477) houdende
goedkeuring van het op 10-12-1984 te New York tot stand gekomen
Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke onterende
behandeling of bestraffing.
Uitvoeringslvo.: zie XV.6a

1989, 49 1)

Afkondiging van de Rijkswet van 14-6-'89 (Stb. 240) houdende
goedkeuring van
a) het op 19-11-'76 te Londen tot stand gekomen verdrag inzake
beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, 1976
(Trb. 1980,23 en 1984,31) en
b) het voornemens tot opzegging van het op 10-10-'57 te Brussel tot
stand gekomen Internationaal Verdrag nopens de beperking van de
aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen, met protocol van
ondertekening (Trb. 1958,46 en 1968,95).

1989, 96

Afkondiging van de Rijkswet van 3-7-1989 (S. 287) houdende:
1. Goedkeuring van de op 5-9-1980 te München tot stand gekomen
Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op
geslachtsnamen en voornamen (Trb. 1981,72).
2. Goedkeuring van de op 8-9-1982 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring
van verscheidenheid van familienamen, met bijlage (Trb. 1982,169,
laatstelijk Trb. 1983,11).

1989, 98

Afkondiging van de Rijkswet van 15-5-1989 (S. 356), houdende
goedkeuring van het op 20-5-1980 te Canberra tot stand gekomen
Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de
Antarctische wateren, met bijlage.

1989, 100

Afkondiging van de Rijkswet van 7-9-1989 (S. 391) houdende
goedkeuring van het op 14-3-1978 te 's-Gravenhage tot stand gekomen
Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van geldigheid van
huwelijken (Trb. 1987,137).

1)

De uitvoeringslvo. v.w.b. onderdeel a): zie PB 1998, 192 onder Hfst. X.23 (Lvo. tot wijz. van het Wetb.
van Koophandel).
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1990, 70

Afkondiging van de Rijkswet van 2-5-1990 (S. 201) tot goedkeuring van
het op 20-5-1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese Verdrag
betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen
inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag
over kinderen (Trb. 1981,10) alsmede goedkeuring van het op 25-10-1980
te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de burger
rechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (Trb.
1987,139).

1991, 14

Afkondiging van de Rijkswet van 15-11-1990 (S.571) tot goedkeuring
van de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie
der Socialistische Sovjet republiek inzake de bevordering en wederzijdse
bescherming van investeringen; Moskou 5 okt. 1989 (Trb. 1989, 162).

1991, 52

Afkondiging van de Rijkswet van 25 febr. 1991, houdende de
goedkeuring van de op 19 dec. 1988 te Brussel tussen de Lid-staten van
de Europese Gemeenschappen tot stand gekomen protocollen
betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het op 19 juni
1980 te Rome tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Trb. 1989,49 en 50)

1991, 68

Afkondiging van de Rijkswet van 31 jan. 1991 (S. 53), houdende
goedkeuring van het op 19 juni 1980 te Rome tot stand gekomen
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit
Overeenkomst, met Protocol en Gemeenschappelijke verklaringen (Trb.
1980,156).

1991, 70

Afkondiging van de Rijkswet van 25 febr. 1991 (Stb. 88), tot goedkeuring
van de 26 sept. 1986 te Wenen tot stand gekomen Verdragen inzake
vroegtijdige kennisgeving van een nucleair ongeval en de verlening van
bijstand in het geval van een nucleair ingeval of een calamiteit met
radioactieve stoffen (Trb. 1986, no. 125, 126, 164 en 165).

1991, 75

Afkondiging van de Rijkswet van 3 juli 1951 (Stb. 355), tot goedkeuring
van het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie
van vrouwen (New York, 18 dec. 1979)

1992, 14

Afkondiging van de Rijkswet van 20 nov. 1991 (Stb. 627), houdende
goedkeuring van het op 14 maart 1978 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het
huwelijksvermogenregime

1992, 15

Afkondiging van de Rijkswet van 20 nov. 1991 (Stb. 625), houdende
goedkeuring van het op 10 maart 1988 tot stand gekomen verdrag tot
bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid
van de zeevaart en het protocol tot bestrijding van wederrechtelijke
gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het
continentale plat.
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1992, 32

Afkondiging van de Rijkswet van 28 okt. 1991 (Stb. 678), tot
goedkeuring van de op 27 jan. 1977 te Straatsburg tot stand gekomen
Europese overeenkomst inzake het doorzenden van verzoeken om
rechtsbijstand, alsmede van het op 25 okt. 1980 te 's-Gravenhage tot
stand gekomen verdrag inzake de toegang tot de rechter in
internationale gevallen.

1993, 25

Afkondiging van de Rijkswet van 17 dec. 1992 (Stb. 692), houdende
goedkeuring van het op 7 febr. 1992 te Maastricht tor stand gekomen
verdrag betreffende de Europese Unie, nut protocollen, en een
overeenkomst betreffende de sociale politiek tussen de Lid-Staten van
de E.G., met uitzondering van het Verenigde koninkrijk.

1993, 53

Afkondiging van de rijkswet van 10 maart 1993 (Stb. 164), houdende
goedkeuring van het op 8 november 1990 te Straatsburg tot stand
gekomen verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de
inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven.

1993, 87

Afkondiging van de rijkswet van 2 juli 1993 (Stb. 387), houdende
goekeuring van het op 20 dec. 1988 te Wenen tot stand gekomen verdrag
van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen
en psychotrope stoffen, met bijlage.

1993, 103

Afkondiging v.d. rijkswet van 2 juli 1993 (Stb. 448), houdende
goedkeuring van het op 21 februari 1971 te Wenen tot stand gekomen
verdrag inzake psychotrope stoffen.

1994, 53

Afkondiging v.d. Rijkswet van 17 maart 1994 (Stb. 236), houdende
goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Regeringen van het
Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het
Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de republiek Slovenië,
anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen
of verblijvende personen, met aanhangsels; Wenen, 16 november 1992.

1994, 54

Afkondiging van de Rijkswet van 17 maart 1994 (Stb. 237), houdende
goedkeuring en uitvoering van de op 20 november 1992 te Washington
tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake wederzijdse
samenwerking bij de opsporing, inbeslagneming en confiscatie van de
opbrengsten van en hulpmiddelen voor misdrijven en de verdeling van
geconfisqueerde voorwerpen (Trb. 1993, 5).

1994, 74

Afkondiging van de rijkswet van 14 februari 1994 (Stb. 124), houdende
goedkeuring van het op 18 juni 1992 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname.

1994, 120

Afkondiging van de rijkswet van 7 juli 1994 (Stb. 542), houdende
regeling betreffende de goedkeuring en bekendmaking van verdragen
en de bekendmaking van besluiten van volkenrechtelijke organisaties
(Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen).
Wijzigingen: 2009, 36; 2010, 55 (p. 57), inwtr. 2010,107;
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1995, 44

Afkondiging van de rijkswet van 24 november 1994
(Stb.
862),
houdende goedkeuring van het op 20 november 1989 te New York tot
stand gekomen verdrag inzake de rechten van het kind.

1995, 56

Afkondiging van de rijkswet van 17 november 1994
(Stb.
878),
houdende goedkeuring van de op 16 november 1989 te Straatsburg tot
stand gekomen overeenkomst ter bestrijding van doping.

1995, 80

Afkondiging van de rijkswet van 15 december 1994
(Stb.
881),
houdende goedkeuring van het op 24 juni 1994 te Korfoe tot stand
gekomen verdrag betreffende de toetreding van het koninkrijk
Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het
koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, met Toetredingsakte, Bijlagen
en Protocollen.

1995, 134

Afkondiging van de rijkswet van 30 maart 1995 (S. 194), houdende
goedkeuring van het op 24 februari 1988 te Montreal tot stand gekomen
Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op
luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart bij het op 23
september 1971 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding
van wederrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van de
burgerluchtvaart.

1995, 185

Afkondiging van de rijkswet van 8 juni 1995 (Stb. 316), houdende
goedkeuring van het op 13 januari 1993 te Parijs tot stand gekomen
verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van
voorraden en het gebruik van chemische wapens inzake de vernietiging
van deze wapens, met bijlagen.
Voor de uitvoeringslvo.: zie Hfst. VII.10.

1996, 3

Afkondiging van de rijkswet van 4 oktober 1995 (Stb. 507), houdende
goedkeuring van het op 1 juli 1985 te 's-Gravenhage tot stand gekomen
verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en op de erkenning
van trusts.

1996, 83

Afkondiging van de rijkswet van 15 mei 1996 (Stb. 281), houdende
goedkeuring van het op 2 februari 1993 te Straatsburg tot stand
gekomen Tweede Protocol tot wijziging van het verdrag betreffende
beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende
militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit (Trb.
1994,265).

1996, 84

Afkondiging van de rijkswet van 15 mei 1996 (Stb. 282), houdende
goedkeuring van het op 17 december 1994 te Lissabon tot stand
gekomen verdrag inzake het Energiehandvest, met Bijlagen, en het op 17
december 1994 te Lissabon tot stand gekomen protocol bij het
Energiehandvest, betreffende energie-efficiëntie en de daarmee verband
houdende milieu-aspecten, met Bijlage (Trb. 1995, 108).

1996, 93

Afkondiging van de rijkswet van 26 juni 1996 (Stb. 382), houdende
goedkeuring van het op 25 januari 1988 te Straatsburg tot stand
gekomen verdrag inzake de wederzijdse administratieve bijstand in
belastingzaken.
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1996, 94

Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee: zie
XVI.2a.

1996, 169

Afkondiging van de rijkswet van 26 juni 1996 (Stb. 460), houdende
goedkeuring van de op 27 november 1992 te Londen tot stand gekomen
protocollen tot wijziging van resp. het Internationaal Verdrag inzake de
wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie,
1969, en het Int. Verdrag betreffende de instelling van een Internationaal
Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, 1971.
Zie ook verder op;
Uitvoeringslvo. hiervan: zie Hfst. VII.10;

1996, 216

Afkondiging v.d. rijkswet van 4 september 1996 (Stb. 456), tot
goedkeuring v.h. op 1 augustus 1989 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging
(Trb. 1994, 49).

1997, 4

Afkondiging v.d. rijkswet van 31 oktober 1996 (Stb.
555), houdende
goedkeuring v.h. op 5 februari 1992 te Straatsburg tot stand gekomen
Verdrag inzake de deelneming van buitenlanders aan het openbare
leven op plaatselijk niveau (Trb. 1994, 264).

1997, 5

Afkondiging van de rijkswet van 31 oktober 1996 (Stb. 553), houdende
goedkeuring van het op 11 mei 1994 te Straatsburg tot stand gekomen
Elfde Protocol bij het Verdrag tot de bescherming v.d. rechten v.d. mens
en de fundamentele vrijheden betreffende herstructurering van het bij
dat Verdrag ingstelde conrolemechanisme, met Bijlage (Trb. 1994, 141 en
165).

1997, 171

Afkondiging v.d. rijkswet van 27 maart 1997 (Stb. 134), houdende
goedkeuring van het verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht
tussen Staten en internationale organisaties of tussen internationale
organisaties, met bijlagen;
Wenen, 21 maart 1986 (Trb. 1987, 136).

1997, 277

Afkondiging van de rijkswet van 4 september 1997 (Stb. 389), houdende
goedkeuring van het op 27 februari 1995 te Stockholm tot stand
gekomen Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor
democratie en verkiezingsondersteuning (Trb. 1995,257).

1997, 278

Afkondiging van de rijkswet van 11 september 1997
(Stb. 403), tot
goedkeuring van het op 28 april 1989 te Londen tot stand gekomen
Internataionaal Verdrag inzake hulpverlening 1989 (Trb. 1990,109).

1998, 62

Afkondiging van de rijkswet van 26 februari 1998 (Stb. 128), houdende
goedkeuring van het op 1 maart 1991 te Montreal tot stand gekomen
Verdrag inzake het merken van kneedspringstoffen ten behoeve van de
opsporing ervan.
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1998, 86

Afkondiging van de rijkswet van 26 februari 1998 (Stb. 196), houdende
goedkeuring van het op 16 januari 1992 te Valleta tot stand gekomen
Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed
(herzien).

1998, 157

Afkondiging van de rijkswet van 14 mei 1998 (Stb. 301), houdende
goedkeuring van het op 29 mei 1993 te ‘s-Gravenhage tot stand
gekomen Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de
samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie.
Zie ook: wijziging Rijkswet Nederlanderschap i.v.m. de uitvoering
hiervan onder Hfst. V.32;

1999, 21

Afkondiging van de rijkswet van 24 september 1998 (Stb. 587),
houdende goedkeuring van de op 18 december 1996 te Brussel tot stand
gekomen verdragen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het
Koninkrijk Belgie inzake de afbakening van de territoriale zee en inzake
de afbakening van het continentaal plat (Trba. 1997, 14 en 15).

1999, 23

Afkondiging van de rijkswet van 9 november 1998 (Stb. 649), houdende
goedkeuring van het op 10 september 1996 te New York tot stand
gekomen Verdrag tot stand gekomen Verdrag inzake het alomvattend
verbod op kernproeven (Trb. 1997, 62).

1999, 36

Afkondiging van de rijkswet van 24 december 1998 (Stb. 737), houdende
goedkeuring van het op 2 oktober 1997 te Amsterdam tot stand
gekomen Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag
betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de
Europese gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met
Protocollen.

1999, 103

Afkondiging van de rijkswet van 26 maart 1999 (Stb. 148), houdende
goedkeuring van het op 18 september 1997 te Oslo tot standgekomen
Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden,
de productie en de overdracht van antipersoneelmijnen en inzake de
vernietiging van deze wapens.

1999, 135

Afkondiging van de rijkswet van 4 februari 1999 (Stb. 96), houdende
goekeuring van het op 3 mei 1996 te Geneve tot stand gekomen
Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen,
valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996
(Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996), en van het op 13 oktober
1995 te Wenen tot stand gekomen Aanvullend Protocol inzake
blindmakende laserwapens (Protocol IV), gehecht aan het Verdrag
inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde
conventionele wapens die geacht worden buitensporing leed te
veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben.
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2001, 30

Afkondiging van de Rijkswet van 21 december 2000 (Stb. 619) tot
goedkeuring van het op 6 november 1997 te Straatsburg tot
standgekomen Europees Verdrag inzake Nationaliteit, en voornemen
tot opzegging van de op 13 september 1973 te Bern totstandgekomen
Overeenkomst inzake beperking van het aantal gevallen van
staatsloosheid.

2001, 54

Afkondiging van de rijkswet van 13 december 2000 (Stb. 615) tot
goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel totstandgekomen
Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de
financiële belangen van de Europese Gemeen-schappen (Trb. 1995,
289); van het op 27 september 1996 te Dublin totstandgekomen
Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de
bescherming van financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen (Trb. 1996, 330); van het op 29 november 1996 te
Brussel totstandgekomen Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3
van het Verdrag betref-fende de Europese Unie, betreffende de
prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming
van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb.
1997, 40); en van het op 17 december 1997 te Parijs totstandgekomen
Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse
ambtenaren bij internationale zakelijke transacties (Trb. 1998, 54)
(Goedkeuring van enkele verdragen inzake de bestrijding van fraude
en corruptie).

2001, 103

Afkondiging v.d. rijkswet van 5 juli 2001 (Stb. 343), houdende
goedkeuring van het op 17 juli 1998 totstandgekomen Statuut van Rome
inzake het Internationaal Strafhof.
Zie: XVI.8;

2001, 105

Afkondiging v.d. rijkswet van 22 juni 2001 (Stb. 315), tot goedkeuring
v.d. op 26 mei 1997 te Brussel tot standgekomen overeenkomst,
opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c, van het Vedrag
betreffende de Europese Unie, ter bestrijding van corruptie waarbij
ambtenaren v.d. Europese Gemeenschappen of v.d. lidstaten v.d.
Europese Unie betrokken zijn (Trb. 1997, 249), v.h. op 19 juni 1997 te
Brussel totstandgekomen Tweede Protocol, opgesteld op grond van
artikel K.3 v.h. Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de
Overeenkomst aangaande de bescherming v.d. financiele belangen v.d.
Europese Gemeenschappen (Trb. 1997, 251), v.h. op 27 januari 1999 te
Straatsburg totstandgekomen verdrag inzake de strafrechtelijke
bestrijding van corruptie (Trb. 2000, 130) en van het op 5 mei 1998 te
Straatsburg totstandgekomen Statuut betreffende de Groep van staten
tegen corruptie (Trb. 2000, 131) (Goedkeuring van enkele verdragen
inzake de bestrijding van fraude en corruptie II).
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2002, 46

Afkondiging van de rijkswet van 21 december 2000 (Stb. 39), tot
goedkeuring van het op 17 juni 1999 te Genève tot stand gekomen
Verdrag betreffende het verbod en de onmiddelijke actie voor de
uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid (Verdrag nr. 182
aangenomen door de Internationaal Arbeidsconferentie in haar
zeventachtigste zitting). Inwtr. 2002, 72.

2002. 49

Afkondiging van de rijkswet van 18 oktober 2001 (Stb. 508), houdende
goedkeuring van het op 2 maart 2000 te Oranjestad, Aruba,
totstandgekomen Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika
betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse
Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht (Trb. 2000, 34).

2002, 50

Afkondiging van de rijkswet van 18 oktober 2001 (Stb. 535), houdende
goedkeuring van de op 4 augustus 1995 te New York totstandgekomen
Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag
van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december
1982 die betrekking hebben op de instandhouding en beheer van de
grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende
visbestanden.

2002, 55

Afkondiging van de rijkswet van 17 mei 2001 (Stb. 253), houdende
goedkeuring van het op 24 juli 1994 te Cartegena de Indias, Colombia
totstandgekomen Verdrag tot oprichting van de Associatie van
Caraïbische Staten, met Bijlagen, en het op 10 december 1998 te
Bridgetown, Barbados totstandgekomen Verdrag tusen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Associatie van Caraïbische Staten tot vaststelling
van de voorwaarden van deelneming door de Nederlandse Antillen als
geassocieerd lid (Trb. 1998, 7 en 1999, 28).

2002, 58

Afkondiging van de rijkswet van 20 december 2001 (Stb. 674), houdende
goedkeuring van het op 9 december 1999 te New York totstandgekomen
Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van
terrorisme (Trb. 2000,12).

2002, 71

Afkondiging van de rijkswet van 20 december 2001 (Stb. 672), houdende
goedkeuring van het op 15 december 1997 te New York
totstandgekomen Verdrag inzake de bestrijding van terrostische
bomaanslagen (Trb. 1998, 84).

2002, 73

Afkondiging van de rijkswet van 12 december 2001 (Stb. 5), houdende
goedkeuring van het op 9 december 1994 te New York totstandgekomen
Vedrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd
personeel (Trb. 1996, 62).
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2002, 85

Afkondiging van de rijkswet van 19 december 2001 (Stb. 677), houdende
goedkeuring van het op 26 februari 2001 te Nice totstandgekomen
Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende
Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese
Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met Protocollen
(Trb. 2001, 47).

2002, 92

Afkondiging van de rijkswet van 21 maart 2002 (Stb. 181), houdende
goedkeuring van het op 11 december 1997 te Kyoto totstandgekomen
Protocol van Kyoto bij het Raamvedrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering (Trb. 1998, 170 en 1999, 110).

2004, 47

Afkondiging van de Rijkswet van 12 februari 2004, houdende
goedkeuring van het op 16 april 2003 te Athene totstandgekomen
Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de
Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de
Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de
Republiek Polen, de Republiek Slovenië, en de Slowaakse Republiek tot
de Europese Unie, met Toetredingsakte, Bijlagen en Protocollen (Trb.
2003, 74).

2004, 49

Afkondiging van de Rijkswet van 18 maart 2004 tot goedkeuring van
het op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst, door
de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp
in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie.

2004, 50

Afkondiging van de Rijkswet van 18 maart 2004 goedkeuring van het
op 16 oktober 2001 te Luxemburg tot stand gekomen protocol bij de
Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, door de Raad vastgesteld
overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie.
Inwtr. 2004, 61.

2004, 60

Afkondiging van de Rijkswet van 13 mei 2004 (Stb. 2004, 302) tot
goedkeuring van het op 4 november 2000 te Rome tot stand gekomen
Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2001, 18 en 173).

2004, 67

Afkondiging van de Rijkswet van 23 februari 2004 (Stb. 83) tot
goedkeuring van het op 28 mei 1999 te Montreal tot standgekomen
Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het
internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107).
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P.B. No.
1. Goedkeuring Verdragen en Overeenkomsten (vervolgblad 16)
___________________________________________________________________________
2004, 68

Afkondiging van de rijkswet van 13 april 2004 (Stb. 162), tot
goedkeuring van de op 21 december 2001 te Genève totstandgekomen
Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van
bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden
buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende
werking te hebben (Trb. 2002, 169).

2006, 53

Afkondiging van het Besluit van 28 december 2005 (Stb. 10) tot
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 1 en 2
van de wet van 1 december 2005 tot goedkeuring en uitvoering van het
op 15 mei 2003 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol tot wijziging
van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme (Trb. 2003, 133)
(Stb. 640).
Zie ook verder op;

2006, 67

Afkondiging van het Besluit van 2 mei 2006 (Stb. 263) houdende
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I
en II, onderdelen L en T, onder 1, van de Rijkswet van 17 november
2005, houdende goedkeuring en uitvoering van de op 17 december
1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel
63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5
oktober 1973 (Trb. 1992, 47), het op 1 juni 2000 te Genève tot stand
gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120), het op 17
oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de
toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van
Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 2001, 21) en de op 29
november 2000 te München tot stand gekomen Akte tot herziening
van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Trb.
2002, 64) (Stb. 2006, 22).

2007, 80

Afkondiging van de Rijkswet van 1 juni 2006 (Stb. 299) tot goedkeuring
van het op 23 november 2001 te Boedapest totstandgekomen Verdrag
inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met electronische
netwerken (Trb. 2002, 18).

2007, 82

Afkondiging van de Rijkswet van 16 februari 2006 (Stb. 122) tot
goedkeuring van het op 19 oktober 1996 te ’s-Gravenhage tot stand
gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de
erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied
van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming
van kinderen (Trb. 1997, 299).
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P.B. No.
1. Goedkeuring Verdragen en Overeenkomsten (vervolgblad 17)
__________________________________________________________________________
2007, 83

Afkondiging van de Rijkswet van 1 december 2005 (Stb. 644),
houdende goedkeuring van het op 13 mei 2004 te Straatsburg tot
stand gekomen Protocol nr. 14 bij het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, betreffende
wijziging van het controlesysteem van het Verdrag (Trb. 2004, 191 en
285).

2007, 84

Afkondiging van de Rijkswet van 20 oktober 2006 (Stb. 541),
houdende goedkeuring van het op 17 mei 1994 te Parijs tot stand
gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Franse Republiek inzake personencontrole op de luchthavens op Sint
Maarten (Trb. 1994, 144).

2007, 86

Afkondiging van de Rijkswet van 28 april 2005 (Stb. 285) tot
goedkeuring van het op 16 mei 2003 te Londen tot stand gekomen
Protocol bij het Internationaal Verdrag betreffende de instelling van
een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door
verontreiniging door olie, 1992.

2007, 87

Afkondiging van de Rijkswet van 4 november 2005 (Stb. 638),
houdende goedkeuring van het op 3 mei 2002 te Vilnius tot stand
gekomen Protocol nr. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de
afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden (Trb. 2002,
119).

2007, 90

Afkondiging van de Rijkswet van de 16 juli 2005 (Stb. 448) tot
goedkeuring van het op 3 nov. 2001 te Rome totstandgekomen
Internationaal Verdrag inzake plantgenetische bronnen voor voedsel
en landbouw, met bijlagen (Trb. 2002, 134).

2007, 94

Afkondiging van de Rijkswet van 1 december 2005 (Stb. 640) tot
goedkeuring en uitvoering van het op 15 mei 2003 te Straatsburg tot
stand gekomen Protocol tot wijziging van het Europees Verdrag tot
bestrijding van terrorisme (Trb. 2003, 133).

2007, 104

Afkondiging van de Rijkswet van 15 juni 2006 (Stb. 298), houdende
goedkeuring van het op 25 april 2005 te Luxemburg totstandgekomen
Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en
Roemenië tot de Europese Unie (met Akte, Protocol, Slotakte en
Bijlagen); Trb. 2005, 196.
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1. Goedkeuring Verdragen en Overeenkomsten (vervolgblad 18)
__________________________________________________________________________
2007, 105

Afkondiging van de Rijkswet van 12 mei 2005, (Stb. 273) houdende
goedkeuring van het op 28 november 2003 te Genève tot-standgekomen
Aanvullend Protocol inzake ontplofbare oorlogsresten (Protocol V),
gehecht aan het op 10 oktober 1980 te Genève totstandgekomen Verdrag
inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde
conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te
veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben (Trb. 2004,
227).

2010, 48

Afkondiging van de Rijkswet van 24 juni 2010 tot goedkeuring van het
op 18 december 2002 te New York totstandgekomen Facultatief Protocol
bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing (Trb. 2005, 243 en Trb. 2006, 64).

2016, 53

Besluit van 11 mei 2015 tot afkondiging van de Rijkswet van 3
december 2014 tot goedkeuring van het voornemen tot intrekking van
het voorbehoud bij artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het op 16
december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969,
100) en van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij
artikel 6, vierde lid, van het op 18 oktober 1961 te Turijn tot stand
gekomen Europees Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3 en Trb. 1963, 90)

2017, 17

Besluit van 10 september 2015, tot afkondiging van de Rijkswet van
20 mei 2015, houdende goedkeuring van het op 24 juni 2013 te
Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233)
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P.B. No.
2. Verenigde Naties
___________________________________________________________________________
1946, 79

K.B. van 21 dec. 1945 (S. nr. F 321), bepalende de bekendmaking van het
Handvest der Verenigde Naties, ondertekend te San Francisco op 26
juni 1945

1948, 35

Wet van 24 dec. 1947 (S. nr. H 452), houdende goedkeuring van de
toetreding tot het door de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties op 13 febr. 1946 aangenomen verdrag nopens de voorrechten en
immuniteiten van de Verenigde Naties

1948, 98

K.B. van 31 mei 1948 (S. nr. I 224) bepalende de bekendmaking in het
Staatsblad van vorenstaand verdrag

1949, 69

K.B. van 11 febr. 1949 (S. nr. J 67), bepalende de bekendmaking in het
Staatsblad van het op 21 november 1947 door de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties goedgekeurde verdrag nopens de voorrechten
en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties

1965, 5

Rijkswet van 25-11-'64 (Stb. 455) houdende goedkeuring amendering
handvest Verenigde Naties (Ledental veiligheidsraad en Ecosoc)

1971, 78

Internationaal Vedrag van New York van 7-3-'66 inzake de verbanning
van elke vorm van rassendiscriminatie (Rijkswet 11-2-'71, Stb. 81)
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2a. Internationaal zeerecht
___________________________________________________________________________
1965, 144

Rijkswet van 7 juli 1965 (Stb. 1965, 343) houdende goedkeuring van de
op 29 april 1958 te Genève tot stand gekomen zeerecht-Verdragen, met
protocol van facultatieve ondertekening inzake de verplichte beslechting
van geschillen.

1981, 159

Rijkswet van 12 februari 1981 (Stb. 121) houdende goedkeuring van het
op 23 juni 1969 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag
betreffende demeting van schepen, 1969, met bijlagen (Trb. 1970, 122 en
194).

1989, 491)

Rijkswet van 14-6-1989 (S. 240) houdende goedkeuring van:
a. het op 19-11-1976 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake
beperking van aansprakelijkheid voor maritime vorderingen, 1976
(Trb. 1980,23 en 1984,31) en
b. het voornemen tot opzegging van het op 10-10-1957 te Brussel tot
stand gekomen Internationaal Verdrag nopens de beperking van de
aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen, met protocol van
ondertekening (Trb. 1958,46 en 1968,95).

1989, 98

Afkondiging van de Rijkswet van 25-5-1989 (S. 356) houdende
goedkeuring van het op 20-5-1980 te Canberra tot stand gekomen
Verdrag inzake de instandhouding van de Levende Rijkdommen in de
Antarctische wateren, met bijlage.

1992, 15

Afkondiging van de Rijkswet van 20 nov. 1991 (S. 625), houdende
goedkeuring van het op 10 maart 1988 tot stand gekomen verdrag tot
bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid
van de zeevaart en het protocol tot bestrijding van wederrechtelijke
gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het
continentale plat.

1996, 94

Afkondiging van de rijkswet van 26 juni 1996 (Stb. 357), houdende
goedkeuring van het op 10 december 1982 te Montego-Bay tot stand
gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee,
met bijlagen, en van de op 29 juli 1994 te New York tot stand gekomen
overeenkomst betreffende de uitvoering van Deel XI van genoemd
verdrag, met bijlage.

1) De uitvoeringslvo. vwb onderdeel a) zie PB 1998,192 onder Hfst. X.23 (Lvo. tot wijz. v.h. Wetb. v.
Koophandel).

22

Wetgeving en Juridische Zaken 2020

BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN

XVI.3

P.B. No.
3. Internationale overeenkomsten betreffende oorlog en vrede
___________________________________________________________________________
1963, 99

Rijkswet van 9 mei 1963 (S. nr. 198) tot goedkeuring van het op 8 april
1960 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Bondsrepubliek Duitsland gesloten Algemene Verdrag, van de
verdragen, overeenkomsten en protocollen die daarvan deel uitmaken
en van enige tezelfdertijd gewisselde brieven

1964, 157

Rijkswet van 25 juli 1964 (S. nr. 313) houdende goedkeuring van het op
5 aug. 1963 te Moskou tot stand gekomen Verdrag tot het verbieden van
proefnemingen met kernwapens in de dampkring, in de kosmische
ruimte en onder water.

1967, 60

Rijkswet van 2-2-'67 (Stb. 80) houdende goedkeuring van het verdrag
inzake Antartica (Trb. 1965,148)

1969, 129

Rijkswet van 12-6-'69 (Stb. 277) houdende goedkeuring van het Verdrag
inzake het onderzoek en gebruik van de kosmische ruimte, met inbegrip
van de maan en andere hemellichamen.

1971, 94

Verdrag tot verbod van kernwapens in Latijns-Amerika (Rijkswet
29-4-'71, Stb. 281)

1971, 31

Overeenkomst Koninkrijk en U.S.S.R. inzake de regeling van
wederzijdse financiële- en eigendomsvorderingen van 20-10-'67. (Tr.
1967,195; 1969,11)
Inwtr.: 1971,113;

1974, 7

Verdrag inzake aansprakelijkheid van exploitanten van nucleaire
schepen (Rijkswet 24-10-'73, Stb. 535)

1974, 193

Overeenkomst betr. waarborgen m.b.t. de toepassing van het verdrag
inzake de niet-verspreiding van kernwapens en het verdrag tot verbod
van kernwapens in Latijns-America (Stb. 1974,545,Trb. 1973,98 en Trb.
1973,99)

1974, 201

Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (Trb. 1968,126)

1976, 7

Goedkeuring Verdrag van 11 februari 1971 tot verbod van de plaatsing
van kernwapens en andere wapens voor massale vernietiging op de
zeebedding en de oceaanbodem en in de ondergrond daarvan (Rijkswet
19 november 1975, Stb. 1975, 634).

1981, 158

Rijkswet 25 maart 1981 (Stb. 155) houdende goedkeuring van het op 10
april 1972 te Londen, Moskou en Washington tot stand gekomen
Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie en de aanleg van
voorraden van bacteriologische (biologische) en Toxine-wapens en
inzake de vernietiging van deze wapens (Trb. 1972, 142).

1983, 49

Afkondiging van de Rijkswet van 16-12-'82 (S. 776) houdende
goedkeuring van het op 18 mei 1977 te Genève tot stand gekomen
Verdrag inzake het verbod van militair of enig ander vijandelijk gebruik
van milieuveranderingstechnieken, met bijlage.
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3. Internationale overeenkomsten betreffende oorlog en vrede
(vervolgblad 1)
___________________________________________________________________________
1981, 301

Afkondiging van de Rijkswet van 26-8-'81 (S. 557) houdende
goedkeuring van het op 25 januari 1974 te Straatsburg tot stand
gekomen Verdrag betreffende de niet-toepasselijkheid van verjaring ter
zake van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven (Trb.
1979, 69).

1987, 73

Afkondiging van de Rijkswet van 12-3-1987 (S. 127) houdende
goedkeuring van het op 10-10-1980 te Genève tot stand gekomen
Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van
bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden
buitensporigleed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te
hebben, met drie protocollen.

1987, 74

Afkondiging van de Rijkswet van 12-3-1987 (S. 128) houdende
goedkeuring van de op 12-12-1977 te Bern tot stand gekomen
Aanvullende Protocollen bij de Verdragen van Genève van 12-8-1949,
betr. de bescherming van slachtoffers van internationale, resp.
niet-internationale gewapende conflicten (protocol I, met Bijlagen,
resp.Protocol II)

1995, 185

Afkondiging van de rijkswet van 8 juni 1995 (Stb. 316), houdende goedkeuring van het op 13 januari 1993 te Parijs tot stand gekomen verdrag
tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden
en het gebruik van chemische wapens inzake de vernietiging van deze
wapens, met bijlagen.
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4. Sanctiebepalingen
___________________________________________________________________________
1953, 122

K.B. van 24 april 1953 (S. nr. 177), strekkende tot het tegengaan van het
vervoer met schepen van wapentuig, andere krijgsbenodigheden en
strategische materialen, bestemd voor de Chinese Volksrepubliek en
Noord-Korea.

2016, 54

Besluit van 19 juli 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 15 juni 2016,
houdende bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint
Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of
het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering
van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme,
vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en
Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)
Inwtr.: 2017, 2
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4a. Burgerlijke Rechtsvordering1
___________________________________________________________________________
1959, 19

1967, 46

Rijkswet van 24 december 1958, houdende goedkeuring van het op 1
maart 1954 te 's-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de
burgerlijke rechtsvordering (Trb.1954, 40).
Uitvoering:
Landsverordening ter uitvoering vorenstaand verdrag.
Inwtr.: 1968,148;

1965, 61

Rijkswet van 3-3-65, houdende goedkeuring van het op 30-8-62 (Trb.
1963, 50) te Den Haag gesloten Verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen en andere executoriale titels in burgerlijke zaken (Stb. 1965,
91).

1966, 3

Landsverordening ter uitvoering van vorenstaand verdrag.
Inwtr.: Zie Trb. 1971,8;

1966, 48

Rijkswet van 9-12-65 (Stb. 596), houdende goedkeuring Verdrag Den
Haag van 6-2-63 tussen Koninkrijk en Oostenrijk betreffende
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging rechterlijke beslissingen en
authentieke akten burgerlijk recht.

1969, 47

Rijkswet 1-2-69 (Stb. 44) houdende goedkeuring van het op 17-11-67 te
's-Gravenhage gesloten verdrag tussen het Koninkrijk en
Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende wederkerige erkenning
en tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken.

1979, 147

Afkondiging van de Rijkswet van 17 maart 1979 (Stb. 137), houdende:
1. goedkeuring van het op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van
buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1972, 144)
en
2. goedkeuring van het op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen aanvullend protocol bij het op 1 februari 1971 tot stand gekomen Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van
buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1972, 144).

1980, 101

Landsverordening tot aanwijzing van een rechter op grond van artikel
54 van het Verdrag van Washington van 18 maart 1965, inzake de
beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen
Staten en onderdanen van andere Staten. (Trb. 1966, 152).

1981, 33

Rijkswet van 11-12-1980 houdende goedkeuring van het op 18-3-1970 te
's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van
bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1979,38)

1

Zie ook XVI.5 en 7.
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5. Vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen
___________________________________________________________________________
1934, 65

1933, 90

K.B. van 12 juli 1933 (S. nr. 364), betreffende het op 31 mei 1932 te
Londen gesloten verdrag, houdende bepalingen tot het
vergemakkelijken
van
het
voeren
van
rechtsgedingen.
Toepasselijkverklaring van het verdrag op Curaçao 1934,44;
Uitvoering:
Verordening, houdende voorzieningen tot uitvoering van het op 31 mei
1932 te Londen tussen Nederland en Groot-Brittannië gesloten verdrag,
houdende bepalingen tot het voeren van rechtsgedingen.
Wijziging: 1935,26;

1970, 2

Rijkswet van 8-10-'69 (Stb. 430) houdende goedkeuring van het op 17
november 1967 te 's-Gravenhage gesloten aanvullend Verdrag tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende rechtsgedingen.

1972, 125

Verdrag betreffende
de
rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
(Rijkswet 4-5-'72 Stb. 241)

1974, 89

Protocol betreffende de uitlegging van het Verdrag betreffende de
onderlinge erkenning van vennootschappen en rechterlijke bevoegdheid
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
(Trb. 1971, 139 en 140)

1975, 26

Goedkeuring Verdrag inzake betekening en de kennisgeving in het
buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in
burgerlijke en handelszaken (Trb. 1966, 91, Rijkswet van 8-1-'75 Stb. 4)

27

Wetgeving en Juridische Zaken 2020

BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN

XVI.5a

P.B. No.
5a. Internationaal Privaatrecht
___________________________________________________________________________
1976, 185

Goedkeuring Europese Overeenkomst van 7 juni 1968 nopens het
verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht (Trb. 1968,142,
Rijkswet 30-6-1976, Stb. 1976,370).
Uitvoering:
1980, 99 Landsverordening tot uitvoering bovenbedoelde overeenkomst
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7. Scheidsrechterlijke uitspraken
___________________________________________________________________________
1933, 32

1932, 30

Toepasselijkverklaring op Nederlands Oost-Indië, Suriname en Curaçao
en plaatsing in het Publicatieblad van het K.B. van 14 sept. 1931 (S. nr.
399), bepalende de bekendmaking van het verdrag nopens de
tenuitvoerlegging van in het buitenland gewezen scheidsrechterlijke
uitspraken (Verdrag van Genéve van 26 sept. 1927).
Uitvoering:
Verordening, houdende voorzieningen ter uitvoering van het Verdrag
nopens de tenuitvoerlegging van in het buitenland gewezen
scheidsrechterlijke uitspraken van 26 sept. 1927.
Inwtr.: 1933, 36;

1963, 194

Rijkswet van 14 okt. 1963 (S. nr. 417) houdende goedkeuring van het op
10 juni 1958 te New York gesloten verdrag over de erkenning en ten
uitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken.

1964, 471

Landsverordening ter uitvoering van vorenstaand verdrag.
Wijziging: 2001,24 (p.83);

1969, 47

Rijkswet 1-2-'69 (Stb. 44) houdende goedkeuring van het op 17-11-'67 te
's-Gravenhage gesloten verdrag tussen het Koninkrijk en Groot-Brittanië
en
Noord-Ierland
betreffende
wederkerige
erkenning
en
tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken

1979, 147

Afkondiging van de Rijkswet van 17 maart 1979 (Stb. 137), houdende:
1. goedkeuring van het op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van
buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1972,144)
en
2. goedkeuring van het op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen aanvullend Protocol bij het op 1 februari 1971 tot stand gekomen Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van
buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken (Trb.1972,144).

1980, 101

Landsverordening tot aanwijzing van een rechter op grond van art. 54
van het Verdrag van Washington van 18-3-'65 inzake de beslechting van
geschillen m.b.t. investeringen tussen Staten en onderdanen van andere
Staten (Trb. 1966,152)

1

Treedt in werking tegelijk met de inwerkingtreding voor de N.A. van het verdrag
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P.B. No.
3. Internationale Gerechtshof
___________________________________________________________________________
1956, 99

Rijkswet van 28 juni 1956 (S. nr. 367), houdende goedkeuring van de
hernieuwde aanvaarding van de verplichte rechtsmacht van het
Internationale Gerechtshof.

2001, 103

Afkondiging v.d. rijkswet van 5 juli 2001 (Stb. 343), houdende
goedkeuring van het op 17 juli 1998 totstandgekomen Statuut van Rome
inzake het Internationaal Strafhof.
Uitvoering:
2002, 111

Afkondiging van de rijkswet van 20 juni 2002 (Stb. 314) tot
uitvoering van het Statuut van het Internationaal Strafhof
met strekking tot de samenwerking met en bijstand aan
het Internationaal Strafhof en de tenuitvoerlegging van
zijn vonnissen (Uitvoeringswet Internationaal strafhof).
Inwtr.: 2002, 112.
Wijziging: 2010,55 (p. 34), inwtr. 2010,107;
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XVI.9

P.B. No.
9. Diplomatieke betrekkingen1
___________________________________________________________________________
1965, 115

Rijkswet van 3 juni 1965 (Stb. 1965, 234) houdende goedkeuring van het
op 24 maart 1964 te Den Haag gesloten verdrag tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg, betreffende
samenwerking op het gebied der diplomatieke vertegenwoordiging.

2018, 60

Besluit van de 15de februari 2017 tot afkondiging van de Rijkswet van 20
december 2017, houdende bepalingen ter implementatie van Richtlijn
(EU) 2015/637 van de Raad van de Europese Unie betreffende de
coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen ter vergemakkelijking van
de consulaire bescherming van niet-vertegenwoordigde burgers van de
Unie in derde landen en tot intrekking van besluit 95/553/EG (Rijkswet
consulaire bescherming EU-burgers).

Consulaire wet en Consulair besluit: zie X.35

1

Zie ook X 35
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BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN

XVI.11

P.B. No.
11. Vreemde oorlogsschepen1
___________________________________________________________________________
1937, 38

K.B. van 1 maart 1937 (S. nr. 944), houdende vaststelling van nieuwe
regelen ten aanzien van de toelating van oorlogsschepen van vreemde
mogendheden met de in rust aan boord zich bevindende
luchtvaartuigen binnen het rechtsgebied van Ned.-Indië, Suriname en
Curaçao.
Inwtr.: 1937,90;
Uitvoering:
1937, 90

1

Besluit ter uitvoering van de artt. 8 en 9 van vorenstaand
K.B.

Zie voor toelating vreemde militaire luchtvaartuigen onder IX. 19
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XVI.13

P.B. No.
13. Financiële betrekkingen
___________________________________________________________________________
1969, 81

Rijkswet 15-3-'69 (Stb. 144) houdende goedkeuring van de op 7-9-'66 te
's-Gravenhage ondertekende overeenkomst tussen het Koninkrijk en de
Republiek Indonesië inzake bestaande financiële vraagstukken.

1989, 50

Rijkswet 24-5-1989 (Stb. 218) houdende instemming van het koninkrijk
der Nederlanden met wijziging van de overeenkomst betreffende de
Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling, 30 juni l987 (Trb. 171)
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