
ZITTING 1959 — 5 5 4 3 (R 147) 
Goedkeuring van het op 24 oktober 1956 te 's-Graven-
hage gesloten Verdrag nopens de wel welke op alimcn-

tatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

De Nederlandse Staatscommissie voor het Internationaal Pri-
vaatrecht stelde in het kader van de voorbereiding van de in 
1951 te houden Zevende Zitting van de Haagse Conferentie 
voor Internationaal Privaatrecht een vragenlijst op nopens de 
oplossing van wetsconflicten op het terrein van onderhouds-
verplichtingen. Deze vragenlijst werd met een toelichtende 
memorie en een tweetal voorontwerpen voor een Verdrag te 
genoemder zake aan de Regeringen van de deelnemende Staten 
toegezonden. Daarmede werd het initiatief genomen tot de be-
handeling door de Haagse Conferentie van een uit humanitair 
en maatschappelijk oogpunt bezien belangrijk onderwerp. 

Uit de, door gebrek aan tijd zeer korte bespreking, welke 
hieraan tijdens de Zevende Zitting van de Haagse Conferentie 
in de Derde Commissie werd gewijd, bleek dat men vrijwel 
algemeen was ingenomen met het aan de orde stellen van dit 
onderwerp. Bijzonder verheugend was, dat tijdens deze bespre-
king de algemene opvatting naar voren kwam, dat, anders dan 
in de eerdergenoemde voorontwerpen het geval was, een ver-
dragsregeling tot oplossing van wetsconflicten op het onder-
werpclijke terrein zich mede zou behoren uit te strekken tot de 
onderhoudsverplichtingen in de gevallen van onwettige ver-
wantschap. 

Het plenum van de Zevende Zitting van de Haagse Confe-
rer.tie nam met algemene stemmen de volgende aanbeveling 
aan: 

„La Conférence: 
considérant 1'urgcnce de 1'adoption. par les Etats, de régies 

uniformes de droit international privé concernant les obligations 
alimentaires entre parents légitimes et illégitimes; considérant 
que 1'adoption de ces regies faciliterait, en tous cas, la recon-
naissance internationale des jugements rendus en cette matière 
dans les différents Etats; 

prie la Commission d'Etat néerlandaise de constituer une 
commission spéciale pour 1'étude des problèmcs ci-dessus men-
tionnés et 1'élaboration d'un avant-projet de Convention sur les 
conflits de lois en matière d'obligations alimentaires, a sou-
mettre a la Huitième Scssion de la Conférence." 

Ter uitvoering van deze aanbeveling heeft de Staatscommis-
sie voor het Internationaal Privaatrecht de bestudering van het 
eerdergenoemde onderwerp en de opstelling van een aan de 
Achtste Zitting van de Haagse Conferentie ter behandeling voor 
te leggen voorontwerp opgedragen aan een door haar samen-
gestelde Speciale Commissie. 

Bij de uitvoering van de haar verstrekte opdracht heeft deze 
Speciale Commissie de beschikking gehad over een nieuw voor-
ontwerp, opgesteld door de Staatscommissie. Dit voorontwerp 
beperkte zich tot het meest voorkomende en uit sociaal oog-
punt meest urgente onderdeel, n.1. de onderhoudsverplichtin-
gen jegens wettige en onwettige minderjarige kinderen. Door 
een dergelijke beperking tot de meest urgente gevallen hoopte 
men de mogelijkheid van de totstandkoming van een Verdrag 
te vergroten. 

De eerdergenoemde Speciale Commissie, die van 5 tot 11 
januari 1955 te 's-Gravenhagc heeft vergaderd, heeft een voor-
ontwerp van conventie tot stand gebracht, dat tijdens de, in 
1956 gehouden Achtste Zitting van de Haagse Conferentie is 

behandeld door de Derde Commissie, welke stond onder voor-
zitterschap van de Luxemburgse gedelegeerde Ch. L. Hammes. 

Als rapporteur van deze Derde Commissie evenals van de 
Speciale Commissie is opgetreden de Nederlander Mr. L. I. 
de Winter. 

Het onderwerpelijke Verdrag is uit de voornoemde bespre-
kingen voortgekomen. Het wijkt slechts in enkele opzichten af 
van het voorontwerp, opgesteld door de Speciale Commissie 
en is reeds tijdens de slotbijeenkomst van de Achtste Zitting 
door zeven staten, waaronder Nederland, ondertekend. 

Als bijlagen bij deze memorie zijn gevoegd Nederlandse ver-
talingen van: 

1. het voorontwerp van de Speciale Commissie van 1955. 
2. het verslag van Mr. L. I. de Winter betreffende de werk-

zaamheden van deze Speciale Commissie. 
3. het verslag van Mr. L. I. de Winter betreffende de werk-

zaamheden van de Derde Commissie van de Achtste Zitting 
van de Haagse Conferentie. 

De originelen van deze documenten zijn opgenomen: 
voor wat de no's 1 en 2 betreft, in „Documents relatifs a la 

Huitième Session" (1956), blz. 123-133; 
voor wat no. 3 betreft, in „Actes de la Huitième Session" 

(1956), blz. 310—314. 
Het is de ondergetekenden bekend, dat deze „Actes" en 

„Documents" zich in de bibliotheken van de beide Kamers der 
Staten-Generaal bevinden. 

De drie genoemde documenten, waarvan Nederlandse ver-
lalingcn bij deze memorie zijn gevoegd, kunnen reeds dienen 
als toelichting op het Verdrag. Met verwijzing voor het overige 
naar die documenten moge hier een korte samenvatting 
volgen.]) 

Overeenkomstig hetgeen door de Staatscommissie voor het 
Internationaal Privaatrecht in haar eerdergenoemd nieuw voor-
ontwerp was voorgesteld, beperkt het Verdrag zich tot vorde-
ringen terzake van levensonderhoud van kinderen en verklaart 
het als hoofdbeginsel de (interne) wet van de gewone verblijf-
plaats van het kind op dergelijke vorderingen toepasselijk. 

Deze wet beslist niet slechts over de vragen of, in welke 
mate en jegens wie het kind een onderhoudsvordering heeft 
(artikel 1, lid 1), maar ook over de vragen wie bevoegd is tot 
het instellen van een onderhoudsvordering ten behoeve van het 
kind en binnen welke termijnen de vordering behoort te worden 
ingesteld (artikel 1, lid 3). Hierdoor wordt voorkomen, dat 
de in het belang van het kind beoogde eenheid van rechtstoe-
passing wordt gefrustreerd doordat op de vertegenwoordigings-
bevoegdheid en vcrjarings- en vervaltermijnen een andere wet 
dan die van de gewone verblijfplaats zou kunnen worden van 
toepassing verklaard. De wet van de gewone verblijfplaats van 
het kind is — kort gezegd — gekozen, omdat de inhoud en de 
omvang van de verplichtingen moeten kunnen worden be-

1 ) Mr. L. I. de Winter heeft in het „Nederlands Tijdschrift voor Inter-
nationaal Recht, Jrg. IV (1957), afl. 2, onder meer aan het onderhavige 
Verdrag een artikel gewijd, waarvan de Nederlandse versie is opgenomen 
in het Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie, no.'s 4522 
—4526. 
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paald in overeenstemming met de economische en sociale om-
standigheden van die verblijfplaats. 

Het Verdrag blijft aan zijn hoofdbeginsel vasthouden in ge-
val van verandering van de gewone verblijfplaats van het kind; 
met zodanige verandering gaat, voor de toekomst, een veran-
dering van het toepasselijke recht gepaard (artikel 1, lid 2). 
Wijziging, zowel ten gunste als ten ongunste, van de materiele 
positie van het kind zal hiervan het gevolg kunnen zijn. 

Wat voor de toepassing van het Verdrag onder „kind" moet 
worden verstaan, wordt in het laatste lid van artikel 1 van het 
Verdrag aangegeven. Ingevolge artikel 11 van het Verdrag zal 
iedere Staat bij de ondertekening of de bekrachtiging een voor-
behoud kunnen maken ten aanzien van de toepasselijkheid van 
het Verdrag op geadopteerde kinderen. 

Op de regel van de toepassing van de wet van de gewone ver-
blijfplaats van het kind laat het Verdrag een tweetal uitzon-
deringen toe. 

De eerste uitzondering betreft de in artikel 2 van het Ver-
drag voorziene gevallen, te weten die, waarin de gewone ver-
blijfplaats van het kind het enige internationale element vormt. 
Elke deelnemende Staat is, en wel te allen tijde, bevoegd op 
deze gevallen de eigen wet toepasselijk te verklaren. De Staat, 
die van deze bevoegdheid gebruik wil maken, zal daarvoor een 
interne wettelijke voorziening moeten treffen. Zonder een der-
gclijke voorziening zal de rechter of een andere tot de kennis-
neming van onderhoudsvorderingen van kinderen bevoegde 
autoriteit van een deelnemende Staat derhalve in voorkomende 
gevallen geen gebruik mogen maken van het bij artikel 2 van 
het Verdrag bepaalde. 

De tweede uitzondering is neergelegd in artikel 3 van het 
Verdrag. Ingevolge deze uitzondering zal de rechter of andere 
autoriteit van een partij bij het Verdrag zijnde Staat, nadat hij 
in een concreet geval tot de slotsom is gekomen, dat de wet 
van de gewone verblijfplaats van het kind geen recht op alimen-
tatie toekent, moeten toepassen de wet, waarnaar door het 
conflictenrecht van zijn land wordt verwezen. 

In artikel 4 van het Verdrag is de mogelijkheid gegeven de 
door het Verdrag aangewezen wet met een beroep op de open-
bare orde terzijde te stellen. Het woord „kennelijk", dat in dit 
artikel opvalt, heeft tot doel lichtvaardig gebruik van het weinig 
vastomlijnde begrip „openbare orde*' te keren; het scherpt 
vooral de rechter in zich af te vragen of er in een gegeven 
geval inderdaad wel sprake is van inbreuk op de openbare 
orde. 

Ingevolge artikel 5, lid 1, strekt de toepassing van het Ver-
drag zich niet uit over onderhoudsverplichtingen tussen ver-
wanten in de zijlijn. 

Teneinde het in het Verdrag neergelegde hoofdbeginsel mede 
aanvaardbaar te maken voor die Staten, welke de aanspraken 
van het kind op levensonderhoud beschouwen als een uit-
vloeisel van de familierechtelijke betrekkingen tussen het kind 
en de aangesprokene, is in het tweede lid van artikel 5 uitdruk-
kelijk bepaald, dat het Verdrag uitsluitend betrekking heeft op 
de onderhoudsverplichting jegens het kind en dat met toepas-
sing van het Verdrag genomen beslissingen niet prejudiciëren 
ten aanzien van de staat van het kind. 

Artikel 6 bepaalt, dat de in artikel 1 aangewezen wet slechts 
toepasselijk is, wanneer zij is een wet van een van de partij 
bij het Verdrag zijnde Staten. 

De artikelen 7, 8, 9, 10 en 12 bevatten de voor de Verdra-
gen van de Haagse Conferentie gebruikelijke protocolaire be-
palingen. 

De ondergetekenden zijn, met de Staatscommissie voor het 
Internationaal Privaatrecht, van mening, dat er voor Neder-
land geen aanleiding bestaat gebruik te maken vari de in 
artikel 2 van het Verdrag voor elk van de partij bij het Verdrag 
zijnde Staten gegeven mogelijkheid. Zij achten de opneming 
in het Verdrag van deze mogelijkheid van afwijking begrijpe-
lijk, aangezien hierdoor de aanvaarding van het Verdrag door 
een zo groot mogelijk aantal Staten wordt bevorderd. Toe-
passing door een Staat van zijn nationale wet schijnt op het 
eerste gezicht in de aangegeven gevallen voor landen welke 
het nationaliteitsbeginsel huldigen, immers voor de hand te 

liggen. In aanmerking dient echter te worden genomen dat 
door gebruikmaking van de bedoelde mogelijkheid de door het 
Verdrag beoogde eenheid van rechtstoepassing wordt gefrus-
treerd. Voorts dat — naar de mening van de ondergetekenden 
terecht en geheel in overeenstemming met het doel van het 
Verdrag de bescherming van het kind — het in artikel 1 van 
het Verdrag neergelegde beginsel, evenals de uitzondering 
daarop, neergelegd in artikel 3 van het Verdrag, is gebaseerd 
op de overweging, dat bij de aanwijzing van het recht, dat de 
ondcrwerpelijkc verhouding tussen partijen beheerst, het accent 
behoort te vallen op de belangen van het kind. Bij aanvaarding 
van de uitzondering van artikel 2 van het Verdrag wordt het 
belang van het kind, als leidend beginsel ter bepaling van de 
toepasselijke wet, geheel buiten beschouwing gelaten. Uit over-
wegingen, welke vreemd zijn aan deze belangen, zou dan de 
onderhoudsverplichting weliswaar worden bepaald door het 
recht van het land, waarmede deze verhouding de meeste aan-
knopingspuntcn heeft, doch daarbij worden dan de verschil-
lcndc aanknopingspunten slechts geteld, niet gewogen. 

De ondergetekenden wijzen er tenslotte in dit verband op, 
dat voor de gevallen, waarin toepassing van het door het 
Verdrag aangewezen recht zou leiden tot voor Nederland 
werkelijk onaanvaardbare consequenties, de in artikel 4 van het 
Verdrag neergelegde openbare orde-clausule naar hun oordeel 
voldoende uitkomst zal vermogen te bieden. 

Evenmin bestaat er naar de mening van de ondergetekenden 
voor Nederland aanleiding om gebruik te maken van de moge-
lijkheid, gegeven in artikel 11 van het Verdrag, om ten aan-
zien van geadopteerde kinderen een voorbehoud te maken, 
waardoor deze van het Verdragsregiem zouden zijn uitgesloten. 
Indien een kind als adoptief kind, volgens de wet van zijn ge-
wone verblijfplaats, recht heeft op onderhoud verzet juist het 
grondbeginsel van het Verdrag — volgens hetwelk immers alle 
kinderen die in hetzelfde land worden opgevoed voor wat de 
alimentatie betreft naar dezelfde regels moeten worden be-
handcld — zich ertegen dat in de adoptieverhouding een uit-
sluitingsgrond worde gezocht. 

Artikel 9 van het Verdrag maakt het mogelijk de inwerking-
treding van het Verdrag, dat door bekrachtiging alleen voor 
Nederland van rechtswege in werking zal treden, uit te breiden 
tot Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederlands Nieuw-
Guinea. 

Voor de goedkeuring van het Verdrag is de vorm van een 
Rijkswet gekozen. De voorgedragen formulering van het ont-
werp van Rijkswet impliceert, dat de Kroon, behoudens inacht-
neming van de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk, 
de kennisgevingen kan doen, bedoeld in artikel 9, lid 2 van het 
Verdrag. Zodanige kennisgeving zal niet worden gedaan, dan 
nadat, wanneer het Verdrag zal zijn bekrachtigd, de wenselijk-
heid daarvan zal zijn vastgesteld en in het betreffende Over-
zcese gebied de aldaar eventueel noodzakelijk geachte uit-
voeringsregelingen zullen zijn getroffen. 

Tenslotte moge worden medegedeeld, dat in verband met 
het voorkomen in artikel 9 van het Verdrag van het begrip 
„territoires mctropolitains" („moederland"), bij de ratificatie 
van het Verdrag voor het Koninkrijk een verklaring zal wor-
den afgelegd van de volgende strekking: 

In Verdragen, waarin, zoals in het onderwerpelijke geval, de 
uitdrukking „territoires métropolitains" wordt gebezigd, zal, 
voor wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, daaronder, 
gezien de staatsrechtelijke gelijkheid van Nederland, Suriname 
en de Nederlandse Antillen, moeten worden verstaan „Euro-
pees grondgebied". 

De Minister van Justitie, 
A. C. W. BEERMAN. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 

De Minister van Zaken Overzee a.i., 
H. A. KORTHALS. 
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