
ZENDBRIEF
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(Opsteller: Marja Versteegh, tel. (+31) (0)70-348 7021)
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openbare akten; ’s-Gravenhage, 5 oktober 1961

Bijlagen: Notificatie No. 6/2011
(in drievoud)

./. Hierbij verzoek ik u aan de regering van de hieronder genoemde staat
direct1) door te sturen twee van de drie exemplaren van de depositaire
notificatie die hier als bijlage zijn bijgevoegd. Eén exemplaar is bestemd voor
uw dossier.

1) Het is van belang de depositaire notificatie direct door te sturen om de volgende
reden. Nederland is depositaris van het hierboven in onderwerp genoemde Verdrag en
in die hoedanigheid verplicht tot het in kennis stellen van staten die partij zijn bij het
Verdrag van nieuwe gegevens met betrekking tot dat Verdrag. Niet of niet-tijdige
ontvangst van de notificatie kan nadelige rechtsgevolgen hebben voor die staten of hun
burgers. Hiervoor kan het Ministerie aansprakelijk worden gesteld.

Aan het Hoofd van de diplomatieke post te / voor:



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU ROYAUME DES PAYS-BAS
LA HAYE

CONVENTION SUPPRIMANT L’EXIGENCE DE LA LÉGALISATION DES ACTES
PUBLICS ÉTRANGERS

(La Haye, le 5 octobre 1961)

Notification conformément à l'article 15 de la Convention

AUTORITÉS

Italie, 08-08-2011

(Traduction)
[...] à compter du 31 mars 2011, l’autorité compétente pour les actes de l’état civil est le préfet
territorialement compétent, pour la Vallée d’Aoste le président de la région, et pour les provinces
de Trente et de Bolzano le commissaire du gouvernement.

La Haye, le 20 septembre 2011
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MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
THE HAGUE

CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION
FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS

(The Hague, 5 October 1961)

Notification pursuant to Article 15 of the Convention

AUTHORITIES

Italy, 08-08-2011

[..] as from 31st March 2011 the competent authority for "les actes de l'état civil" is the Prefect
with territorial competence, for the Valle d'Aosta the President of the Region, and for the
provinces of Trente and Bolzano the Government Commissioner.

The Hague, 20 September 2011
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