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Besluit van 20 december 2001 tot vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding van de
Rijkswet tot goedkeuring van het op 17 juni
1999 te Genève tot stand gekomen Verdrag
betreffende het verbod en de onmiddellijke actie
voor de uitbanning van de ergste vormen van
kinderarbeid (Verdrag nr. 182 aangenomen door
de Internationale Arbeidsorganisatie in haar
zevenentachtigste zitting)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2001, Directie Internationale Zaken, nr.
IZ/ISI/2001/87137, gedaan na overleg met de Minister van Justitie en in
overeenstemming met de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 2 van de Rijkswet van 21 december 2000 (Stb. 2001, 39)
tot goedkeuring van het op 17 juni 1999 te Genève tot stand gekomen
Verdrag betreffende het verbod en de onmiddellijke actie voor de
uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid (Verdrag nr. 182
aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie in haar zevenentachtigste zitting);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
De Rijkswet van 21 december 2000 (Stb. 2001, 39) tot goedkeuring van
het op 17 juni 1999 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende het
verbod en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste
vormen van kinderarbeid (Verdrag nr. 182 aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie in haar zevenentachtigste zitting) treedt in
werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
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Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad, in het Publicatieblad van
de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden
geplaatst.
’s-Gravenhage, 20 december 2001
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. A. F. G. Vermeend
Uitgegeven de tiende januari 2002
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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NOTA VAN TOELICHTING
In de kamerstukken ten aanzien van de Rijkswet is er meermalen op
gewezen dat het verdrag dat bij deze Rijkswet wordt goedgekeurd –
ILO-verdrag nr. 182 betreffende het verbod en de onmiddellijke actie voor
de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid – niet kan worden
bekrachtigd voordat vaststaat dat de noodzakelijke aanpassingswetgeving
van kracht is op het moment dat het verdrag voor Nederland in werking
zal treden (zie o.a. Kamerstukken II, 1999–2000, 27 100 (R 1654), nr. 3, p. 4).
Die aanpassingswetgeving bestaat uit wijziging van de zedelijkheidswetgeving in het Wetboek van Strafrecht. Inmiddels is het wetsvoorstel tot
wijziging van het Wetboek van Strafrecht bij Koninklijke Boodschap van 18
mei jongstleden bij de Tweede Kamer ingediend (zie Kamerstukken II,
2000–01, 27 745, nrs. 1–3). Daarmee is de procedure met betrekking tot
deze aanpassingswetgeving dermate gevorderd, dat er met voldoende
mate van zekerheid van kan worden uitgegaan dat deze wetgeving van
kracht zal zijn op het moment dat het verdrag voor Nederland in werking
zal treden, wanneer dat verdrag binnen enkele weken vanaf heden zal
worden bekrachtigd. Hierbij zij opgemerkt dat het verdrag twaalf maanden
na bekrachtiging in werking zal treden.
Voor wat betreft de Nederlandse Antillen en Aruba geldt dat de
procedure terzake van de noodzakelijke aanpassingswetgeving nog niet
voldoende is gevorderd. Medegelding voor deze Koninkrijksdelen zal
daarom op een later moment tot stand worden gebracht.
Met het oog op het voorgaande kan worden vastgesteld dat binnen
enkele weken vanaf heden het verdrag voor Nederland kan worden
bekrachtigd. Daartoe dient echter eerst de Goedkeuringswet in werking te
treden. Daartoe dient onderhavig inwerkingtredingsbesluit.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. A. F. G. Vermeend
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