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Europees Vestigingsverdrag, op 13 december 1955 Ie 
Parijs tot stand gekomen 

Verdrag, op 19 mei 1956 te Gcnève tot stand gekomen, 
betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer 

van goederen over de weg (C.M.R.) 

Verdrag, op 20 juni 1956 te New York tot stand ge 
komen, inzake hel verhaal in het buitenland van uit-

keringen tol onderhoud 

Overeenkomst, op 27 september 1956 te Parijs lot stand 
gekomen, betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels 

uit akten van de Burgerlijke Stand bestemd 
voor het buitenland 

Resolutie, op IS oktober 1956 door de Internationale Tin 
Raad aangenomen, tot wijziging van de op I maart 1954 
te Londen gesloten Internationale Tin Overeenkomst 

Protocol, op 19 november 1956 te Washington tot stand 
gekomen, tol wijziging van het op 2 december 1946 te 
Washington ondertekende Verdrag tot regeling van de 

walvisvangst 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE 
ZAKEN 

Nr. 1 

» 

's dravenhage. X oktober 1957. 

Ter voldoening aan artikel 60, lid 2. van de (jrondwel en 
onder verwijzing naar artikel 24, eerste lid, van het Statuut 
voor het Koninkrijk der Nederlanden heb ik de eer U Hoog-
edelgestrcnge hierbij een zestal overeenkomsten mede te delen, 
te weten: 

het op 13 december 1955 te Parijs tot stand gekomen Euro-
pees Vestigingsverdrag mei Protocol ( Trb. 1957, 20): 

het op 19 mei I 956 te (jenève tot stand gekomen Verdrag 
betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.), met Protocol van onder-
tekening (Trb. 1957, 84); 

het op 20 juni 1956 te New York lol stand gekomen Ver-
drag inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot 
onderhoud (Trb. 1957. 121); 

de op 27 september 1956 te Parijs tot stand gekomen Over-
eenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit 
akten van de Burgerlijke Stand bestemd voor het buitenland, 
met bijlagen (Trb. 1957, 119): 

de op 18 oktober 1956 door de Internationale Tin Raad 
aangenomen resolutie tot wijziging van de op 1 maart 1954 
te Londen gesloten Internationale Tin Overeenkomst (Trb. 
1957, 16); 

het op 19 november 1956 te Washington lot stand gekomen 
protocol tot wijziging van het op 2 december 1946 te Wash-
ington ondertekende verdrag tot regeling van de walvisvangst 
(Trb. 1957, 38). 

De Regering is voornemens deze overeenkomsten aan de 
goedkeuring der Staten-Generaal te onderwerpen. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 
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