
ZITTING 1956—1957 — 4 6 5 3 (R 5 6 ) 

Universele Auteursrecht-Conventie, met drie Protocol-
len, op 6 september 1952 te Genève tot stand gekomen 

en twaalf andere overeenkomsten 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 

's-Gravenhage, 27 april 1957. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 60, lid 2, van de 
Grondwet en onder verwijzing naar artikel 24, eerste lid, van 
het Statuut voor het Koninkrijk heb ik de eer U Hoogedel-
gestrenge hierbij mede te delen: 

de op 6 september 1952 te Genève tot stand gekomen Uni-
versele Auteursrecht-Conventie, met drie Protocollen (Trb. 
1955, 46 en 72) ' ) ; 

het op 23 juni 1953 te New York tot stand gekomen Proto-
col ter beperking en regeling van de verbouw van de papaver, 
alsmede van de produktie van, de internationale handel en de 
groothandel in, en het gebruik van opium (Trb. 1954, 103 en 
Trb. 1955, 158) *); 

het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage tot stand gekomen 
Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Trb. 1954, 
40) i ) ; 

het op 12 mei 1954 te Londen tot stand gekomen lnter-
nationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de 
zee door olie (Trb. 1955, 56) 1); 

het op 4 juni 1954 te New York tot stand gekomqn Verdrag 
inzake douanefaciliteiten ten behoeve van het toerislenverkeer 
en het Aanvullend Protocol met betrekking tot de invoer van 
toeristische propagandabescheiden en toeristisch propaganda-
materiaal, met Bijlage (Trb. 1955, 122 en Trb. 1956, 109) 1); 

het eveneens op 4 juni 1954 te New York tot stand gekomen 
Douaneverdrag inzake de tijdelijke invoer van particuliere 
wegvoertuigen, met Bijlagen (Trb. 1955, 123 en Trb. 1956, 
H 0 ) i ) ; 

het op 28 september 1954 te New York tot stand gekomen 
Verdrag betreffende de status van staatlozen, met Bijlagen 
(Trb. 1955, 42) ! ) ; 

het op 15 juni 1955 te 's-Gravenhage tot stand gekomen 
Verdrag nopens de op de internationale koop van roerende 
lichamelijke zaken toepasselijke wet (Trb. 1955, 83) ' ) ; 

het eveneens op 15 juni 1955 te 's-Gravenhage tot stand 
gekomen Verdrag tot regeling van de conflicten tussen de 
nationale wet en de wet van de woonplaats (Trb. 1955, 84) 5 ) ; 

het op 28 september 1955 te 's-Gravenhage tot stand ge-
komen Protocol tot wijziging van het te Warschau op 12 ok-
tober 1929 ondertekende Verdrag tot het brengen van eenheid 
in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 
1956, 26) i ) ; 

het op 12 oktober 1955 te Parijs tot stand gekomen Ver-
drag tot oprichting van een Internationale Organisatie voor 
wettelijke metrologie _(Trb. 1956, 82) *); 

het op 1 juni 1956 te 's-Gravenhage tot stand gekomen 
Verdrag nopens de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van 
vreemde vennootschappen, verenigingen en stichtingen (Trb. 
1956, 131) ! ) ; 
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het op 24 oktober 1956 te VGravenhage tot stand gekomen 
Verdrag nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen 
jegens kinderen toepasselijk is (Trb. 1956, 144) 1 ) . 

De Regering overweegt deze overeenkomsten aan de goed-
keuring der Staten-Generaal te onderwerpen. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 

') Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 


