
ZITTING 1961—1962 — 6 6 3 9 (R 2 6 8 ) 

Goedkeuring van het op 15 april 1958 te 's-Gravenhage 
tot stand gekomen Verdrag nopens de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhouds-

verplichtingen jegens kinderen 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

Het ondcrwerpelijke Verdrag is ontworpen door de Derde 
Commissie van de in oktober 1956 gehouden Achtste Zitting 
van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht. 

De Belg P. Jenard, secretaris-redacteur van de genoemde 
commissie, heeft omtrent de werkzaamheden van deze com-
missie, voor zover het ondcrwerpelijke Verdrag betreffende, 
een verslag opgesteld, dat naast hetgeen hieronder volgt kan 
dienen ter toelichting van het Verdrag. Een Nederlandse ver-
taling van dit verslag is daarom als bijlage bij deze memorie 
gevoegd. Dit verslag is in zijn oorspronkelijke Franse tekst 
opgenomen in „Actes de la Huitième Session" (1956), blz. 
314—322. Het is de ondergetekenden bekend, dat deze „Actes" 
zich in de bibliotheken van de beide Kamers der Staten-Gene-
raal bevinden. 

Het Verdrag is door zijn opstellers allereerst bedoeld als 
complement van het eveneens ter Achtste Zitting van de 
Haagse Conferentie door de Derde Commissie opgestelde en 
reeds tijdens de slotbijeenkomst van deze Zitting op 24 oktober 
1956 onder meer door Nederland ondertekende Verdrag 
nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinde-
ren toepasselijk is (Trb. 1956, 144 en 1959, 20 en 186). Het 
ontwerp van Rijkswet tot goedkeuring van dat Verdrag, dat 
een eenvormige oplossing van wetsconflicten op het terrein 
van onderhoudsverplichtingen jegens kinderen invoert, is bij 
Koninklijke boodschap van 13 juli 1959 bij de Staten-Generaal 
ingediend (Bijl. Hand. II, 1959 — 5543 (R 147)) . 

In overeenstemming met de gedachten die reeds eerder in 
de kring van de Haagse Conferentie tot uitdrukking waren 
gekomen, was men ter Achtste Zitting in meerderheid van 
opvatting, dat het doel van een Verdrag als dat van 24 ok-
tober 1956 niet voor volledige verwezenlijking vatbaar zou 
zijn, indien voor het kind niet tevens de mogelijkheid zou wor-
den opengesteld zijn recht op levensonderhoud, voortvloeiend 
uit de door een dergelijk Verdrag toepasselijk verklaarde wet, 
ook werkelijk geldend te maken. In dat verband werd geens-
zins ontkend, dat de mogelijkheid van rechtsverwezenlijking 
ook op het ondcrwerpelijke terrein reeds in niet onaanzien-
lijke mate zou worden vergroot door de aanvaarding in ruime 
kring van het op 20 juni 1956 te New York tot stand gekomen 
en mede voor het Koninkrijk der Nederlanden ondertekende 
Verdrag inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen 
tot onderhoud (Trb. 1957, 121) 1 ) . In een „Voeu"2) werd 
door de Haagse Conferentie het belang onderstreept van dat 
laatste Verdrag, dat ten doel heeft door middel van een stelsel 
van door de Staten onderling te verlenen rechtshulp de alimen-
tatiegerechtigde beter in staat te stellen om te procederen in 
het land van de alimentaticplichtige. Men oordeelde evenwel, 
dat door dat Verdrag de behoefte aan de totstandkoming van 
een executieverdrag op het onderwerpelijke terrein niet was 
weggenomen. De omstandigheid, dat het Verdrag van New 
York geen dwingende regeling bevat nopens de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van vreemde uitspraken ter zake van 
onderhoud heeft bij deze overwegingen uiteraard een grote rol 
gespeeld. 

Voor de opstelling van het thans ter goedkeuring voorge-
legde Verdrag zijn bouwstenen aangevoerd uit een tweetal el-
ders opgestelde voorontwerpen3), te weten: 

! ) Dit Verdrag is inmiddels goedgekeurd (Bijl. Hand. II, 1959—1960 
en 1960—1961 — 5924 (R 187). 

2 ) Actes de la Huitième Session (1956), blz. 291. 

a. het door het Internationale Instituut voor de Eenmaking 
van het Privaatrecht te Rome opgestelde voorontwerp van een 
verdrag met betrekking tot de erkenning en tenuitvoerlegging 
in het buitenland van beslissingen inzake onderhoudsverplich-
tingen; 

b. het door een Deskundigencommissie van de Verenigde 
Naties in augustus 1952 te Genève opgestelde en door de 
Economische en Sociale Raad van deze volkerenorganisatie 
als modelverdrag aanbevolen voorontwerp van een verdrag 
inzake erkenning en uitvoerbaarverklaring in het buitenland 
van beslissingen inzake onderhoudsverplichtingen. 

In afwijking van de twee genoemde voorontwerpen, doch 
in aansluiting op het eerdergenoemde Verdrag van 24 ok-
tober 1956 beperkt het onderwerpelijke Verdrag zich uit-
sluitend tot beslissingen inzake onderhoudsverplichtingen jegens 
minderjarige kinderen. Het beoogt op basis van wederkerig-
heid de erkenning en de tenuitvoerlegging van dergelijke be-
slissingen in de deelnemende Staten te verzekeren (artikel i, 
lid 1) en is van toepassing niet alleen op beslissingen inzake 
onderhoudsvorderingen van internationale maar ook van zui-
ver interne aard (vgl. de woorden „demandes, a caractère 
international ou interne", in het eerste lid van artikel 1 van 
het Verdrag). Als gevolg hiervan zal van de Verdragsregeling 
mede kunnen worden gebruik gemaakt in die gevallen waarin 
alimentatieplicht is opgelegd bij een uitsluitend op het interne 
recht van een deelnemende Staat gebaseerde beslissing, doch 
de alimentatieplichtige vóór de tenuitvoerlegging is verhuisd 
naar een andere Verdragstaat of in een dergelijke Staat ver-
mogen bezit of inkomsten geniet. 

In aansluiting op het Verdrag van 14 oktober 1956 is het 
Verdrag niet van toepassing op beslissingen inzake onderhouds-
verplichtingen tussen verwanten in de zijlijn (artikel 1, lid 3). 

Vatbaar voor erkenning en uitvoerbaarverklaring overeen-
komstig het Verdrag zijn de beslissingen, welke voldoen aan 
de in artikel 2 van het Verdrag opgesomde voorwaarden. 

Een onderzoek ten gronde blijft ingevolge de aanhef van 
dit artikel achterwege; artikel 5 van het Verdrag bepaalt, dat 
de autoriteit, die kennis neemt van een verzoek om exequatur, 
slechts heeft te onderzoeken of de voorwaarden van artikel 2 
zijn vervuld en of de ingevolge artikel 4 vereiste stukken zijn 
overgelegd. 

Een bijzonderheid bij de in artikel 2, onder 2, gestelde voor-
waarde is, dat in geval van veroordeling bij verstek de er-
kenning en de uitvoerbaarverklaring kunnen worden geweigerd 
zelfs indien de veroordeelde wettig opgeroepen is geweest 
(artikel 2, onder 2, tweede gedeelte). Aldus zal rekening kun-
nen worden gehouden met bijzondere omstandigheden waarin 
de bij verstek veroordeelde heeft verkeerd. 

Ingevolge de onder 3 van artikel 2 gestelde voorwaarde 
zal de beslissing normaliter kracht van gewijsde moeten hebben 
verkregen. Het exequatur zal echter ondanks het openstaan van 
de mogelijkheid tot het aanwenden van een rechtsmiddel, ook 
moeten worden verleend ten aanzien van bij voorraad uitvoer-
bare beslissingen en voorlopige maatregelen. Voorwaarde hier-
bij is evenwel, dat dergelijke beslissingen in het land waar de 
uitvoerbaarverklaring wordt gevraagd, eveneens kunnen wor-
den gegeven en executabel zijn (artikel 2, onder 3, tweede 
gedeelte). 

8) Documents de la Huitième Session (1956),blz. 169 e.v. 
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Ingevolge de onder 4 van artikel 2 gestelde voorwaarde zal 
de bevoegde autoriteit de erkenning en de uitvoerbaarverkla-
ring moeten weigeren, indien de betreffende beslissing in strijd 
is met een in zijn eigen land tussen dezelfde partijen en over 
hetzelfde onderwerp gegeven beslissing. De tijdslippen waarop 
de strijdige beslissingen zijn gegeven spelen hierbij geen rol. 
Vrijheid ten aanzien van al of niet erkenning en uitvoerbaar-
verklaring is de autoriteit daarentegen gelaten in de gevallen 
waarin in zijn land eenzelfde vordering nog aanhangig is, 
welke echter is ingesteld vóórdat de te erkennen dan wel uit-
voerbaar te verklaren beslissing werd gegeven (artikel 2, on-
der 4, tweede gedeelte). 

Aangezien het belang van het kind met zich brengt, dat een 
beroep op de openbare orde tot de uiterste noodzaak wordt 
beperkt, is bepaald, dat de beslissing niet kennelijk onverenig-
baar met de openbare orde van de Verdragstaat, alwaar men 
zich op die beslissing beroept, mag zijn (artikel 2, onder 5). 
Deze tekst sluit aan bij artikel 4 van het Verdrag van 24 ok-
tober 1956. 

Ingevolge de in artikel 2, onder 1, van het Verdrag gestelde 
voorwaarde moet de beslissing, waarvan de erkenning en uit-
voerbaarverklaring overeenkomstig het Verdrag wordt ge-
vraagd, zijn gegeven door een autoriteit, genoemd in artikel 3. 
Dit artikel noemt de autoriteiten van het land van het ge-
wone verblijf van de schuldenaar, die van het gewone verblijf 
van de schuldeiser en de autoriteiten welker bevoegdheid de 
schuldenaar, al of niet uitdrukkelijk, heeft erkend. Voor de 
overwegingen die hebben geleid tot de aanvaarding van dit 
systeem, het z.g. systeem van de dubbele competentie, dat 
eveneens voorkomt in het bovengenoemde voorontwerp van 
Rome, doch is afgewezen door de opstellers van het eveneens 
eerdergenoemde voorontwerp van Genève, zij verwezen naar 
het uiteengezette onder IV van het bijgevoegde verslag. Gelijk 
hieronder, bij de behandeling van de vraag of voor het Ko-
ninkrijk het nog te noemen voorbehoud van artikel 18 van het 
Verdrag moet worden gemaakt, zal blijken, komen deze over-
wegingen de ondergetekenden niet doorslaggevend voor. Er zij 
op gewezen, dat het Verdrag geen nieuwe competenties schept 
naast die, welke de nationale wetgevingen kennen, doch slechts 
antwoord geeft op de vraag van welke, volgens hun eigen 
wet reeds competente autoriteiten de beslissingen onder de 
aangegeven voorwaarden moeten worden erkend en uitvoer-
baar verklaard. 

In artikel 18 van het Verdrag is de mogelijkheid gegeven bij 
de ondertekening of de bekrachtiging van het Verdrag, dan wel 
bij de toetreding daartoe, een voorbehoud te maken met be-
trekking tot de erkenning en tenuitvoerlegging van beslis-
singen gegeven door de autoriteit van een andere Verdrag-
staat, die bevoegd zou zijn geweest uit hoofde van de verblijf-
plaats van de schuldeiser (forum actoris). De ondergetekenden 
vestigen er de aandacht op, dat het maken van dit voorbehoud 
niet tengevolge heeft, dat de autoriteit die een beslissing heeft 
gegeven, als bedoeld in artikel 18 van het Verdrag, daartoe 
onbevoegd wordt, doch alleen, dat het land dat de reserve 
maakt, aan de bevoegd gegeven beslissing geen executie ver-
leent. Voorts zij opgemerkt, dat het voorbehoud slechts een 
rol kan spelen in gevallen waarin de autoriteit, die de beslis-
sing heeft genomen, uitsluitend bevoegd was uit hoofde van 
de verblijfplaats van de schuldeiser. Verwezen zij hier naar 
hetgeen omtrent het voorbehoud wordt opgemerkt in het reeds 
genoemde gedeelte van het bijgevoegde verslag. 

Ingevolge artikel 6, lid 1, wordt de exequaturprocedure be-
heerst door de lex fori, voorzover het Verdrag niet anders be-
paalt; het tweede lid van dit artikel stelt de door een Verdrag-
staat executoir verklaarde beslissing, gegeven door een autori-
teit van een andere Verdragstaat, in kracht en gevolgen geheel 
gelijk met een beslissing, bevoegdelijk gegeven in eerstgenoemde 
Staat. 

Door de bepaling van artikel 7 wordt voorkomen, dat bij 
beslissingen betreffende periodieke onderhoudsuitkeringen voor 
elke nieuw verschenen termijn een exequatur behoeft te wor-
den geëist. 

Door de bepaling vervat in artikel 8 /al hel Verdrag mede 
van toepassing zijn op beslissingen houdende wijziging van be-
slissingen, gegeven door de in artikel 3 genoemde autoriteiten. 

De bepalingen van artikel 9 behandelen de vrijstellingen en 
faciliteiten. Zij vragen niet om bijzondere toelichting. 

Het is duidelijk dat de doeleinden van het Verdrag en van 
het Verdrag van 24 oktober 1956 illusoir /ouden kunnen wor-
den gemaakt door het devtezenregtem van de deelnemende 
Staten. Artikel 10 van het Verdrag beoogt zulks te voorkomen. 

Artikel 1 1 heeft de bedoeling andere mogelijke executie-
wegen open te houden. 

Artikel 12 sluit terugwerkende kracht van het Verdrag uit. 
Het bepaalde in artikel 13 beoogt de deelnemende Staten op 

de hoogte te brengen van elkanders absolutc-eompetentierege-
lingen met betrekking tot onderhoudsvorderingen en de uit-
voerbaarverklaring van buitenlandse beslissingen. De/.e bepa-
ling houdt verband met de omstandigheid, dat de kennisneming 
van onderhoudsvorderingen in een aantal landen niet aan de 
rechter, doch aan de administratie is opgedragen. 

De artikelen 14, 15, 16, 17 en 19 bevatten protocolaire be-
palingen. De aard van het Verdrag kan verklaren dut in artikel 
17, lid 2, is bepaald, dat een toetreding tot het Verdrag onder-
worpen is aan aanvaarding door de verdragsluitende Staten en 
slechts gevolg heeft in de betrekkingen tussen de toetredende 
Staat en de Verdragstaten, die verklaren de toetreding te aan-
vaarden. 

Het Verdrag is tot dusverre bekrachtigd door vier Staten, 
te weten België, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië en Oosten-
rijk. Deswege is het Verdrag, overeenkomstig artikel 16, eerste 
lid, van het Verdrag, op 1 januari 1962 tussen deze Staten in 
werking getreden. 

De sluiting van een collectief executieverdrag op het terrein 
van de onderhoudsvorderingen ten behoeve van kinderen moet 
naar de mening van de ondergetekenden worden toegejuicht, 
aangezien door een dergelijke regeling een belangrijk humani-
tair belang wordt gediend. Het onderwerpelijke Verdrag kan 
in combinatie met het Verdrag van 24 oktober 1956 nopens de 
wet welke op alimentatieverplichtigen jegens kinderen toepas-
selijk is, evenals het Verdrag van New York van 20 juni 1956 
bijdragen tot de versterking van de materiële positie van min-
derjarige kinderen. 

Aangaande de vraag of voor het Koninkrijk het voorbehoud 
moet worden gemaakt, als bedoeld in artikel 18 van het Ver-
drag, mogen de ondergetekenden het volgende als hun mening 
te kennen geven. 

Indien gebruik wordt gemaakt van de in het genoemde arti-
kel gegeven mogelijkheid, zal slechts de verplichting bestaan 
tot erkenning en uitvoerbaarvcrklaring van beslissinsen, gege-
ven door een bevoegde autoriteit van de Verdragstaat, waar 
de alimentaticplichtige zijn gewone verblijfplaats heeft (als-
mede van beslissingen, gegeven door de in artikel 3, onder 3, 
van het Verdrag bedoelde autoriteit). 

In het tegengestelde geval bestaat daarenboven de verplich-
ting tot erkenning en uitvoerbaarverklaring van beslissingen, 
gegeven door de bevoegde autoriteit van het land, partij bij het 
Verdrag zijnde, waar de alimentatiegerechtigde zijn gewone 
verblijfplaats heeft (overdaging naar het forum actoris). Op-
gemerkt zij, dat van een beslissing als hier bedoeld slechts 
sprake kan zijn als het recht van het land van de alimentatie-
gerechtigde een stelsel van overdaging kent. Het Verdrag 
schept immers, gelijk reeds werd opgemerkt, geen nieuwe com-
petenties. 

Ofschoon de onderge'ekenden er zich ten zeerste van bewust 
zijn, dat door het vorbehoud van artikel 18 van het Verdrag 
de betekenis van het Verdrag voor het kind in niet onaan-
zienlijke mate wordt verkleind, zijn zij niettemin van oordeel, 
dat er vooralsnog alle aanleiding bestaat om bij de ratificatie 
van het Verdrag dat voorbehoud te maken. Het wil hun on-
juist voorkomen bij de beantwoording van de vorenbedoelde 
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vraag uitsluitend rekening te houden met het belang van het 
kind. Tegenover het belang van de eiser, die. indien hij een 
recht op onderhoud kan doen gelden, dit recht moet kunnen 
verwezenlijken, staat hier het niet minder gewichtige belang van 
de gedaagde, die in de gelegenheid moet zijn het tot zijn be-
vrijding strekkende verweer tot volle gelding te brengen. Deze 
laatste gelegenheid wordt in gevallen van overdaging van de 
gedaagde naar de rechter van het land van de eiser niet ten 
volle gegeven. In deze gevallen rijzen immers de bezwaren, die 
steeds worden gevoeld, als een gedaagde wordt gedwongen 
zich voor een vreemde rechter te verdedigen, bezwaren van 
moeilijke overkomst, kosten, taal, vertegenwoordiging door een 
vreemde procureur etc. Vorenbedoelde bezwaren tegen over-
daging nemen door de executiere<;eling zeer aanzienlijk aan 
reële betekenis toe. Mr. L. I. de Winter, een van de Neder-
landse gedelegeerden ter Achtste Zitting van de Haagse Con-
ferentie. noemt in zijn verhandeling onder meer over het onder-
havige Verdrag1) , het sprekende geval dat ten behoeve van 
een in een verafgelegen land verblijvend onwettig kind voor 
de rechter van zodanig land een onderhoudsvordering wordt 
ingesteld tegen een in Nederland wonende Nederlander. In 
een dergelijk geval moet het voeren van behoorlijk verweer 
tegen de ingestelde vordering inderdaad goeddeels uitgesloten 
worden geacht. Desondanks zou een toewijdende beslissing 
var een buitenlandse rechter hier te lande bij aanwezigheid 
van de in artikel 2 van het Verdrag gestelde vereisten moeten 
worden tenuitvoergelegd wanneer het onderwerpelijke voor-
behoud niet zou worden gemaakt. 

Uiteraard kan van een exacte afweging tegen elkander van 
vorenbedoelde belanien geen sprake zijn. De ondergetekenden 
menen echter, dat een zeker evenwicht wordt bereikt indien 
men enerzijds ingevolge de hoofdregel van het reeds eerder-
genoemde Verdrag van 24 oktober 1956 het bestaan van een 
onderhoudsverplichting laat bepalen door de wet van het ge-
wone verblijf van het kind, terwijl men anderzijds de ge-
daagde door het maken van het voorbehoud van artikel 18 
van dat Verdrag, niet blootstelt aan executie van een bij 
wege van overdaging verkregen vonnis en hem dus de ge-
leeenheid geeft zich voor ziin eigen rechter te verdedigen. 
Neemt men voorts in aanmerking, dat in het genoemde Ver-
drag van 24 oktober 1956 — bijv. door de uitzondering vervat 
in artikel 3 van dat Verdrag — in het algemeen in de eerste 
plaats is gerekend met de belangen van het kind, dan schijnt 
het, naar het de ondergetekenden wil voorkomen, stellig niet 
zonder reden, dat door het maken van het meergenoemde voor-
behoud op het gebied van het procesrecht wordt gewaakt tegen 
ongerechtvaardigde risico's voor de gedaagde. 

' ) Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht, Jrg. IV (1957). 
afl. 2. De Nederlandse versie van deze verhandeling is opgenomen in het 
Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie, nrs. 4522— 
4526; men zie voor het bedoelde voorbeeld nr. 4526, pag. 86, eerste 
kolom. 

Tenslotte wijzen de ondergetekenden er nog op, dat, indien 
de Staten, die partij zullen zijn bij het onderhavige Verdrag, 
het eerdergenoemde New Yorkse Verdrag van 20 juni 1956 zul-
len bekrachtigen, de competentie van de autoriteit van de ge-
wone verblijfplaats van de alimentatiegerechtigde aan belang 
inboet. Laatstgenoemd Verdrag immers maakt het aan het kind 
gemakkelijker om te procederen in het land van de alimentatie-
plichtige. De ondergetekenden zien in deze omstandigheid een 
reden te meer voor het maken van een voorbehoud ten aanzien 
van het forum actoris. 

Artikel 2 van het ontwerp van Rijkswet strekt er toe om te 
doen goedkeuren, dat bij de bekrachtiging van het Verdrag het 
vorengenoemde voorbehoud wordt gemaakt. 

Artikel 14 van het Verdrag maakt het mogelijk de inwer-
kingtreding van het Verdrag, dat door bekrachtiging alleen 
voor Nederland van rechtswege in werking zal treden, uit te 
breiden tot Suriname en de Nederlandse Antillen alsmede tot 
Nederlands-Nieuw-Guinea. 

Voor de goedkeuring van het Verdrag is de vorm van een 
Rijkswet gekozen. Het gestelde in artikel 1 van het ontwerp 
van Rijkswet impliceert, dat de Kroon, behoudens inachtne-
ming van de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk, 
de kennisgevingen kan doen, bedoeld in artikel 14, lid 2, van 
het Verdrag. Zodanige kennisgeving zal niet worden gedaan, 
dan nadat, wanneer het Verdrag zal zijn bekrachtigd, de wen-
selijkheid daarvan zal zijn vastgesteld en de eventueel nood-
zakelijk geachte uitvoeringsregelingen zullen zijn getroffen. 

Tenslotte moge worden medegedeeld, dat in verband met het 
voorkomen in artikel 14 van het Verdrag van het begrip „ter-
ritoires non métropolitains" („niet tot het moederland beho-
rende gebieden"), bij de bekrachtiging van het Verdrag voor 
het Koninkrijk een verklaring zal worden afgelegd van de vol-
gende strekking: 

„In Verdragen waarin, zoals in het onderwerpelijke, de uit-
drukking „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 „Europees 
grondgebied". 

De Minister van Justitie. 

A. C. W. BEERMAN. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

J. LUNS. 

De Minister van Binnenlandse Zaken. 

E. H. TOXOPEUS. 


