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 HKONDIGINGSBLM
 VAN
 ARUBA
 KONINKIJTK BESLUIT van 15 april 2002 (Stb. 194) tot |jzigùlg van het Besluit na-
 amsq|egel| 1997.
 Uitgegeven , 1 Juli' 2 00 2
 De minister wan Justitie,
 H.R. Croes
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 BKSLUIT vaïl 15 |i 2002 tot Aondlrinr in hd O|dip'nrb| van Arnlu va!l 11et
 l|lllk en 15 |171 2001 (Stb. 194) tot wi.fziging en Net Besluk M|nll'qntiegeld|
 1997. '
 IN Nu DER KOMNGIN!
 DEGOWMR|A|
 Vapwege de Konie de |t ontvangen heb|de tot Aonax'tdn| vaa onders|xaa 1.-
 slmt
 B-%t*' van 15 |)lil 2002 (Stb. 194) tot |jzigl-ns van het Bœluit onhlmmatiegel|
 1997.
 Hee de opn|klg dnmmn 11| Oondl|stbv|||||
 O|nwn te Oranjexc 15 |i 2002
 O.Koo|
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 Beslult vax 15 aprll 2002 (Stb. 194) tot Mldglllg v'azt llet B-h|'t po-l|UtluG
 den 1997
 Wj Beatrix, W de gra|e Gods, ICOningkk der Nedœlant| Prinses van Olwje-
 Nassau, =. enz. enz.
 Op de voordracht van de S|tasecre| van J|titie vaxl 3 l jazluari 2002, nr.
 5140652/01/6; .
 Czelet op |ikel 13 van de ltijHwet op hd Nedœed|chv
 De znld van State van 11et Koninkë'k gehoord tadwes van 7 rrmnrf 2002, No.
 .W 0 3 0 2 0 0 5 4/I/| ;
 œcien hd nnder r'aplx)rt vaa de Sêneq=en'q van Justitie van 9 +14 2002, nr.
 5156678/0|6;
 De bep'lEngen van het Stahmt voor hd Koninkrijk in acht genonw'n aïnde:
 Hehhen goedgevon| en versdRnn'
 ARWKELI
 Het Besluk |htol''m|egel| 19971 wordt als vokt gewijzkd:
 A
 Artikel 2 wordt al wlgt gewzïdgd: '
 1. In hd eerste lid wordt |œ 2269| vervangen door: *2 272.
 2. In hd |qede lid wordt fœ 113àà vervailgea door: e 159.
 3. In llet dee lid wordt 4œ 90|/ verrangv| door: C 91 .
 B
 Het tweede Ed #an artikel 6 ùmt al volgt te l''1den:
 2. De |Hhtpëchdge œltvan# voor velzoeken tot nnhtmll'ma|: als |neld in eel
 2, eerste en |eede lidy een vel|oeéllg van e110 en voor v|7.0|| tot n|lrâliœie al
 |neld in artikel 2, |e |d, een vergoetle van e 201. MdneNipëch|g| in de Ne-
 derl|e Antizen of Aruba onwangœ e| |rgoeéng in de ttgenwaarœ van de 1x.
 diagen in Ne|l||-Mtillx'nxot: ptlden of Anllu%nme Gorin. Met ixt1.ek|àg tot de
 vel'zoekea |neld in artikel 3, eerste Ed, Wtdt geen vtrgoed|g plaats. Met tç'trekklg
 tot de velwlekœ |doeld in |ikel 3, |eede lid, kan Onze Mm' iqter de ||ach|lic|-
 ge op zijn verzoek een vcrgotdi| toekennen.
 t s*. 1997, 244, gewijzigd bii besluitvan :9 nl|nbœ 2001, Stb. 589 (A820|2 no. 15)
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 ARTIKEL H
 Dit |luit treedt in werking op l je 2002
 1 meen en |1en, dat de |luit 11x't de Hbi idlolmzde nota van toelicleg in het
 Staatablmk in 11et Mëcatiebhd en de Nedœlnndme Antin| en in het Ahondirn' gA-
 bhdvanM|ml wcvtkxï geplœe.
 Y-œaven|e, 15 april 2092
 Beatrix
 IM Mlw'qfer van Justitir
 >'
 AH. Koebnh
 ' Uitgegeven de vùp|ntiwte april 2002
 I
 De MiniKter en Jutitie,
 A-H. Kchrfhlih
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 TOELICH|G
 De Mtl'mlt'q|iegel| zijâ op 1 apnl' 1998 voor hd l%Aùe gewdzigd (Ze KB van 11
 juni 1997, Stb. z4sjo KB van lzjal:lmd 1998, Stb 29) en per 1 J'anumi 2002 aaxlgq)ast
 bet KB van 29 xvem-
 aan de vervaeg en de Netlerhee gulden door de |o (zie
 lxr 2001, Stb. 589). Naar gebleken is uit te Mœeondarwe en overleg n| de ge-
 me-nten, Hjn de kostea van (le belmndelhg van nnhlrnll'mnll|na| mwel voor de
 ixkqt|ties (1ie |hst en 1|et het in ontvangst n---- van de nnh.ml,'m|||e| als
 voor de IND siedien duideli'k gestegen. De |passing vaa de in het |luit n|tml1-
 satieleges 1997 genoee |dragen tot de in het voorstel in |ikel 1, onder B, gelmem-
 (le 1*|e1| zal Goe leiden dat de ilkqt|ties (1ie nnhxrnl,'|nl|'|||o l|lmndeleh de
 door hen g-qme kosten geheel vergoed Kijgen. De |rgoetlùlg die de IND er Zjn
 wexxmhea- ze ontvangen, zal niet geheel kae|aeaend djn tanehde de nxhtmll'-
 satieleges op een voor nattlrm|di axlv|lbmar rdveau te houden.
 w sêa-me-mis en Justkie
 N.A. Kaklxek
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