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Goedkeuring van hel op 20 juni 1956 te New York 
gesloten Verdrag inzake het verhaal in het buitenland 

van uitkeringen tot onderhoud 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN RIJKSWET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Rijkswet tot goedkeuring van het op 20 juni 1956 te New York 
gesloten Verdrag inzake het verhaal in het buitenland van uit-
keringen tot onderhoud. 

De toelichtende memorie (en bijlage), die het Wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Codes heilige bescherming. 

Soestdijk, 14 april 1960. 
JULIANA. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
I.ANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 20 juni 
1956 te New York gesloten Verdrag inzake het verhaal in het 
buitenland van uitkeringen tot onderhoud, alvorens te kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60, lid 2, van de Grond-
wet de goedkeuring der Staten-Generaal behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk 
gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de be-
palingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen 
zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

Artikel 1. Het op 20 juni 1956 te New York gesloten Ver-
drag inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot 
onderhoud, waarvan de Engelse en de Franse tekst, alsmede 
de vertaling in het Nederlands, in Tractatcnblad 1957, 121, 
zijn geplaatst, wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk. 

Artikel 2. Goedgekeurd wordt, bij de bekrachtiging van 
genoemd Verdrag, een voorbehoud te maken van de volgende 
inhoud: 

,,De Regering van het Koninkrijk behoudt zich ten aanzien 
van artikel 1 van het Verdrag voor, dat het verhaal van uitke-
ringen tot onderhoud niet overeenkomstig dat artikel wordt 
vergemakkelijkt, indien, gesteld dat de schuldeiser en de schul-
denaar zich beiden in Nederland, onderscheidenlijk Suriname, 
de Nederlandse Antillen of Nederlands-Nieuw-Guinea zouden 
bevinden en dat aan de schuldeiser hulp op grond van de 
Armenwet of een soortgelijke regeling zou worden verleend, 
voor die hulp, in verband met de omstandigheden van het 
geval, in het algemeen geen verhaal zou worden uitgeoefend op 
de schuldenaar." 

Artikel 3. Goedgekeurd wordt, bij de bekrachtiging van 
genoemd Verdrag, een voorbehoud te maken van de na-
volgende inhoud: 

„De Regering van het Koninkrijk behoudt zich voor, dat 
rogatoire commissies, bedoeld in artikel 7 van het Verdrag, uit-
gaande van Nederlands-Nieuw-Guinea, geschieden door tus-
senkomst van de Gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea." 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
de Staten van Suriname, 
de Staten van de Nederlandse Antillen 

Artikel 4. Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van 
de dag na heden. 

Lasten en bevelen, dat deze Rijkswet in het Staatsblad, het 
Gouvernementsblad van Suriname, het Publicatieblad van de 
Nederlandse Antillen en het Gouvernementsblad van Neder-
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lands-Nieuw-Guinea zal worden geplaatst en dat alle Ministe-
liële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, 
wie zulks aangaat, ;ian de nauwkeurige uitvoering de hand 
/uilen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 


