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Het onderwerpelijke verdrag is in zijn uiteindelijke tekst 
ontworpen door de Eerste Commissie van de in oktober 1960 
gehouden Negende Zitting van de Haagse Conferentie voor 
Internationaal Privaatrecht (vide Trb. 1960, 170). 

Professor Y. Loussouarn, deken van de rechtsfaculteit te 
Rennes, rapporteur van de genoemde commissie, heeft in een 
„Rapport explicatif" het verdrag uitvoerig toegelicht. Dat „Rap-
port explicatif" is opgenomen in „Actes et Documents de la 
Neuvième Session, Tomé II, Légalisation", blz. 173 e.v. 

Het verdrag beoogt in het verkeer tussen de staten, die het 
verdrag aanvaarden, de legalisatie van buitenlandse akten, 
zoals die in verschillende landen wordt verlangd, met betrek-
king tot de door het verdrag bestreken „actes publics" af te 
schaffen en te doen vervangen door een andere, uniforme, 
eenvoudige formaliteit, die de functie overneemt, welke thans 
de legalisatie vervult. (Artikel 2, eerste zin, en artikel 3) 

Daarbij verstaat het verdrag onder „legalisatie" de formali-
teit, waardoor de diplomatieke of consulaire vertegenwoor-
diger van het land, op het grondgebied waarvan de akte moet 
worden overgelegd — b.v. een Franse consulaire ambtenaar 
ten aanzien van een Nederlandse, in Frankrijk over te leggen 
notariële akte — de echtheid van de ondertekening van de 
akte, de kwaliteit, waarin de ondertekenaar van de akte heeft 
gehandeld, en, in voorkomend geval, het zegel of stempel op de 
akte bevestigt (artikel 2, tweede zin). Aldus sluit het verdrag 
goeddeels aan bij hetgeen de legalisatie volgens het recht van 
de meeste landen ten minste inhoudt (Vgl. „Actes et Docu-
ments "blz. 177—178). 

In de praktijk van het internationale stukkenverkeer kan het 
eisen van legalisatie ertoe leiden, dat de akte wordt voorzien 
niet slechts van één legalisatieverklaring, afkomstig van een 
autoriteit van het land, alwaar de akte werd geproduceerd, 
maar van een meer of minder lange reeks van dergelijke ver-
klaringen. Dit houdt hiermede verband dat de bedoelde autori-
teit niet beschikt over de gegevens aan de hand waarvan hij 
de legalisaticformaliteit geheel zelfstandig vermag te ver-
richten. Uitgaande van de hogerweergegeven omschrijving, 
die het verdrag van het begrip legalisatie geeft, betekent dit, dat 
de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van het 
land, op welks grondgebied de akte moet worden overgelegd, 
niet steeds beschikt over toetsingsmateriaal (specimen hand-
tekening etc.) aan de hand waarvan hij geheel zelfstandig een 
bevestigende verklaring vermag af te geven nopens de echt-
heid van de ondertekening van de akte en de kwaliteit, waarin 
de ondertekenaar van die akte heeft gehandeld (eventueel ook 
nopens de identiteit van het zegel of stempel op de akte). Dit 
leidt ertoe, dat de akte in de praktijk eerst moet worden 
voorzien van een verklaring, als vorenbedoeld, afkomstig van 
een autoriteit van het land van oorsprong der akte, die wel 
beschikt over toetsingsmateriaal; dat daarna — namelijk wan-
neer de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger hiertoe 
om de gegeven reden evenmin in staat is — deze verklaring 
op haar beurt moet worden gelegaliseerd door weer een ande-
re autoriteit van het land van oorsprong der akte, en zo 
vervolgens, totdat een verklaring is afgegeven door een auto-
riteit van dat land, wier handtekening en aangegeven kwaliteit 
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wel door meergenoemde vertegenwoordiger kunnen worden 
bevestigd. En zelfs door deze laatste bevestiging is de voorge-
schreven legalisatieformaliteit niet steeds voltooid. Mogelijk is, 
dat de verklaring van de consulaire vertegenwoordiger nog 
moet worden bevestigd door een autoriteit van het land van 
die vertegenwoordiger, wiens handtekening etc. bekend is bij 
degene aan wie de akte wordt overgelegd. Wanneer b.v. een 
akte, verleden door een Nederlandse notaris, moet worden 
overgelegd aan een Franse autoriteit en de handtekening van 
die notaris niet is gedeponeerd bij een Franse consulaire amb-
tenaar, dan moet deze akte worden voorzien van legalisatie-
verklaringen, die achtereenvolgens zijn afgegeven door of 
vanwege een Nederlandse rechterlijke autoriteit (president 
arrondissementsrechtbank), de Nederlandse Minister van 
Justitie, diens ambtgenoot van Buitenlandse Zaken, een Franse 
consulaire ambtenaar en de Franse Minister van Buitenland-
se Zaken. 

Aldus ontstaat een der in de praktijk van het internationale 
stukkenverkeer beruchte legalisatieketens. Hierop gelet is het 
duidelijk, dat legalisatie aanleiding kan geven tot moeizaam 
en met kosten te nemen barrières in bedoeld verkeer. Het 
verdrag beoogt deze barrières te doorbreken. Daarmede sluit 
het verdrag aan op een reeds op gang zijnde ontwikkeling. 
Talrijke staten schaften de legalisatie reeds bij tweezijdig 
verdrag in het onderlinge verkeer af. Door autoriteiten in 
Nederland worden buitenlandse openbare akten in vele gevallen 
ook zonder legalisatie aanvaard. In andere staten leidt de le-
galisatie van buitenlandse akten echter nog steeds een taai be-
staan. In verschillende landen is legalisatie van buitenlandse 
akten voor de gevallen van overlegging aan officiële instan-
ties — dat wil zeggen bij overlegging aan administratieve auto-
riteiten, soms echter tevens bij overlegging aan de rechter — 
door de wet voorgeschreven. In andere landen ontbreekt een 
dergelijk voorschrift, doch verlangt de praktijk desondanks le-
galisatie, wederom met name in geval van overlegging aan 
administratieve autoriteiten. Daarnaast wordt in de praktijk 
legalisatie veelvuldig verlangd bij overlegging van in het bui-
tenland opgemaakte stukken aan particuliere instellingen, als 
banken en verzekeringsmaatschappijen, alsmede bij overleg-
ging aan particuliere personen, als b.v. de zakenman, bij wie 
zich als vertegenwoordiger van een buitenlandse onderneming 
iemand aanmeldt, die voor zijn vertegenwoordigingsbevoegd-
heid een beroep doet op een (buitenlandse) notariële 
volmacht. Deze eisen van wet of praktijk vinden, althans in 
oorsprong, hun verklaring goeddeels hierin, dat degene, 
tegenover wie op een buitenlandse akte een beroep wordt ge-
daan, veelal niet beschikt over de middelen tot verificatie van 
de beweerde herkomst van de akte. Is de akte echter gelegali-
seerd, dan wordt die herkomst bevestigd door de op de akte 
gestelde (keten van) legalisatieverklaring(en). Men vergelijke 
in dit verband de reeds weergegeven omschrijving, die het ver-
drag van het begrip „legalisatie" geeft. Door deze bevestiging 
bevordert de legalisatie het geloof in de echtheid van de akte, 
wat haar beweerde herkomst betreft, en daarmede de aan-
vaarding van de akte voor het doel, waarvoor zij pleegt te 
worden overgelegd, te weten als bewijsstuk. 

Voor de producent van een buitenlandse akte is het van pri-
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mair belang, dat hij op eenvoudiger wijze dan thans veelal 
door legalisatie pleegt te geschieden, ertoe kan bijdragen, dat 
zijn akte als bewijsstuk wordt aanvaard. Anderzijds was men ter 
negende zitting van oordeel, dat degene, tegenover wie op een 
buitenlandse akte een beroep wordt gedaan, er belang bij heeft, 
dat hij ook na afschaffing van de gebruikelijke legalisatie, de 
beweerde herkomst van de akte aanstonds bevestigd kan zien 
en in gevallen, waarin toch twijfel rijst, deze bevestiging op 
een voor hem niet al te bezwaarlijke wijze zal kunnen veri-
fiëren. Rekening houdende met deze beide belangen, hebben 
de ontwerpers van het verdrag niet volstaan met de afschaf-
fing van de legalisatie, doch daarnevens aangegeven op welke 
veel eenvoudiger wijze dan thans door middel van legalisatie 
ten aanzien van de door het verdrag bestreken akten de echtheid 
van de ondertekening, de kwaliteit, waarin de ondertekenaar 
van de akte heeft gehandeld, en, in voorkomend geval, de iden-
titeit van het zegel of stempel op de akte zullen kunnen worden 
bevestigd, te weten door de „apostille" van artikel 3, af te 
geven door een autoriteit van het land van oorsprong der akte. 

In de hieronder volgende artikelsgewijze toelichting zal op 
dit laatste nader worden ingegaan. 

Artikel 1, lid 1, brengt tot uiting, dat het verdrag uitsluitend 
het internationale verkeer van de „actes pubiics" in de zin 
van het verdrag op het oog heeft en wel zodanig verkeer tus-
sen de staten, die het verdrag aanvaarden. 

Artikel 1, lid 2, van het verdrag geeft aan welke stukken 
voor de toepassing van het verdrag als „actes pubiics" zijn aan 
te merken. Als algemene regel kan gelden, dat het begrip „actes 
pubiics" in ruime zin is op te vatten. Men wenste afschaf-
fing van legalisatie over een zo breed mogelijk terrein. Onder 
het begrip „actes pubiics" vallen dan ook alle akten, die niet 
zijn particuliere onderhandse akten. Met het oog op mogelijke 
kwalificatieverschillen, geeft het artikellid in een viertal cate-
gorieën een opsomming van hetgeen onder het genoemde al-
gemene begrip valt: 

a. stukken, welke uitgaan van een autoriteit of functiona-
ris, behorende tot enig rechterlijk orgaan van de staat, daar-
onder begrepen stukken, die uitgaan van het openbaar ministe-
rie, van een griffier of van een gerechtsdeurwaarder. 

Bij het begrip „rechterlijk orgaan" moet gedacht worden zo-
wel aan de gewone als aan elke andere rechtspraak, mits zij 
uitgaat van de staat. Onder deze categorie vallen derhalve von-
nissen en beschikkingen zowel van de gewone als van de ad-
ministratieve rechter, voorts b.v. verklaringen van non-appèl, 
afgegeven door griffiers, en exploiten. 

b. stukken, afkomstig van administratieve autoriteiten, on-
verschillig tot welke bediening die autoriteiten geroepen zijn. 
Tot die stukken behoren onder andere: akten van de bur-
gerlijke stand, getuigschriften en diploma's (ook die van het 
bijzonder onderwijs). 

c. notariële akten. 
d. officiële verklaringen, gesteld op een onderhands stuk. 
Het verdrag noemt bij deze laatste categorie zelf als voor-

beelden: aantekeningen van registratie, waarmerkingen van 
de dagtekening of van de handtekening van het onderhandse 
stuk. Dit onderhandse stuk zelf valt, gelijk reeds werd opge-
merkt, niet onder het verdrag. Desondanks zal men ook een 
dergelijk stuk van legalisatie kunnen doen vrijstellen door de 
daarop gestelde handtekening te doen bevestigen door een 
notaris en deze bevestiging vervolgens de formaliteit van het 
verdrag te doen ondergaan. 

Artikel 1, lid 3, van het verdrag behelst ten slotte een ne-
gatieve begrenzing van het toepassingsgebied van het verdrag; 
het verklaart namelijk het verdrag uitdrukkelijk niet van 
toepassing op een tweetal categorieën van stukken te weten: 

a. documenten, opgesteld door diplomatieke of consulaire 
vertegenwoordigers. 

Ook aan Nederlandse consulaire ambtenaren is de bevoegd-
heid toegekend in bepaalde gevallen als notaris of als ambte-

naar van de burgerlijke stand op te treden. Een in die 
hoedanigheid door een Nederlandse consulaire ambtenaar op-
gestelde akte is voor het land van ontvangst van die ambte-
naar evenzeer een buitenlandse akte als een akte opgemaakt 
door een Nederlandse notaris of ambtenaar van de burger-
lijke stand. Uit doelmatigheidsoverwegingen heeft men de 
hierbedoelde consulaire documenten echter van toepassing 
van het verdrag uitgesloten. Zou dit niet zijn geschied, dan 
zouden deze documenten, ten einde de door het verdrag ge-
schapen formaliteit — die immers moet worden verricht door 
een autoriteit van het land van oorsprong der akte — te kun-
nen ondergaan, naar het land van de buitenlandse ambtenaar 
moeten worden gezonden en vervolgens weer naar het land 
van ontvangst van die ambtenaar moeten worden terugge-
stuurd. Moet het stuk geproduceerd worden in het land, dat 
de consul ontvangt, dan zal wel niet méér verlangd worden 
dan dat de handtekening van de consul door de Minister van 
Buitenlandse Zaken van het ontvangstland wordt gelegaliseerd. 

b. documenten, afkomstig van administratieve autoriteiten 
en rechtstreeks betrekking hebbend op een handels- of 
douaneverrichting. 

Men heeft gemeend deze documenten van de toepassing van 
het verdrag te moeten uitsluiten, omdat dergelijke documen-
ten gemeenlijk reeds thans van legalisatie zijn vrijgesteld. Tot 
deze categorie behoren onder meer certificaten van herkomst 
en in- en uitvoervergunningen. Voor de redenen, die er, ten 
slotte, toe hebben geleid met name ook de zojuist genoemde 
administratieve documenten van de toepassing van het ver-
drag uit te sluiten, zij verwezen naar het eerder genoemde 
„Rapport explicatif", „Actes et Documents. . . ." blz. 175, 
sub c, 2. Hier zij nog slechts opgemerkt, dat tot de onder-
werpelijke categorie niet behoren handelspapieren, voor zover 
die „actes pubiics" in de zin van het verdrag zijn, zoals b.v. 
bij notariële akte gesloten contracten en notariële volmach-
ten. Dergelijke akten, hoewel betrekking hebbende op een 
handelsverrichting, zijn immers geen „documents administra-
tifs". Dit laatste is b.v. wel het geval bij een bewijs betreffen-
de de verlening van een octrooi, afgegeven door de 
Nederlandse Octrooiraad (artikel 28, Octrooiwet 1910). Een 
dergelijk bewijs zal echter toch steeds onder het verdrag val-
len, ook wanneer het bijgeval wordt aangewend ter gelegen-
heid van een handelsverrichting. Wil de hier aan de orde 
zijnde uitzonderingsregel toepassing vinden, dan moet de han-
dels- (of douane-)bestemming van het administratieve docu-
ment uit de inhoud van het stuk blijken. Het woord „directe-
ment" in het onderwerpelijke artikellid strekt ertoe, dit 
laatste uitdrukkelijk tot uiting te doen komen. 

Artikel 2, eerste zin, van het verdrag bevat het eigenlijke 
afschaffingsvoorschrift met betrekking tot de legalisatie van 
de door het verdrag bestreken akten. Ingevolge dit voorschrift 
zullen in de staten, die het verdrag aanvaarden, dergelijke 
akten (voor zover afkomstig uit een der andere verdragsta-
ten), die op hun grondgebied worden overgelegd, geheel vrij-
gesteld zijn van legalisatie (voor zover vereist of verlangd). 
Het verdrag grijpt niet in ten aanzien van in het land van 
oorsprong van de akte mogelijk bestaande regelingen betref-
fende de voorwaarden, waaronder van zulke akten in het 
buitenland gebruik mag worden gemaakt. Verwezen zij hier 
naar het meergenoemde „Rapport explicatif", „Actes et 
Documents. . . .", blz. 176, sub I. 

In artikel 2, tweede zin, is de reeds eerder weergegeven 
omschrijving neergelegd, die het verdrag voor deszelfs toepas-
sing van het begrip „legalisatie" geeft. 

Indien het verdrag hier slechts de formaliteit, verricht door 
de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers van het 
land, op welks grondgebied de akte wordt overgelegd, noemt, 
en daarmede derhalve slechts één schakel uit de reeds ge-
noemde in de praktijk voorkomende legalisaticketens aan-
wijst, wil dit niet zeggen, dat het verdrag de andere schakels 
uit de ketens niet raakt. In aanmerking moet immers worden 
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genomen, dat wanneer in de praktijk aan de legalisatie door 
de consulaire ambtenaar één of meer verklaringen vooraf-
gaan, afgegeven door één of meer autoriteiten van het land 
van herkomst der akte, zulks, gelijk reeds werd opgemerkt, 
geschiedt, teneinde de consul de verrichting van de voorgc-
schreven legalisatieformaliteit mogelijk te maken. Vrijstelling 
van legalisatie, door de diplomatieke of consulaire vertegen-
woordigers te verrichten, zal daarom vanzelf het wegvallen 
van de formaliteiten tengevolge hebben, die aan de eigenlijke 
legalisatiehandeling in de zin van het verdrag plegen vooraf 
te gaan. En eveneens zal het verdrag het wegvallen tenge-
volge hebben van de formaliteiten, die thans wel eens op die, 
verricht door de genoemde vertegenwoordigers, volgen, daar 
deze formaliteiten er immers toe strekken de consulaire ver-
klaring te doen bevestigen door een autoriteit, wier hand-
tekening en kwaliteit bekend zijn bij degene aan wie de akte 
wordt overgelegd. 

Er zij op gewezen, dat de legalisatie in de zin van het 
verdrag — en hetzelfde geldt voor de formaliteit, die inge-
volge het verdrag in de plaats van de legalisatie zal treden — 
niets zegt omtrent de bevoegdheid van de ondertekenaar van 
de akte tot haar opstelling. 

Artikel 3, eerste lid. Ter bevestiging van de ondertekening 
van de akte, van de hoedanigheid waarin de ondertekenaar 
van de akte heeft gehandeld en, in voorkomend geval, van 
de identiteit van het zegel of stempel, zal onder de werking 
van het verdrag geen andere formaliteit mogen worden geëist 
dan die, welke in dit artikellid is voorzien. De aanvangswoor-
den „La seule formalité qui puisse ctre exigée. . . . " bedoelen 
dit laatste tot uitdrukking te brengen. Daarnaast beogen de 
aangehaalde woorden aan te geven, dat de staten, die het 
verdrag aanvaarden, niet verplicht zijn na de inwerkingtre-
ding van het verdrag ten aanzien van openbare akten, afkom-
stig uit de andere verdragstaten, steeds de eis te stellen, dat 
zij zijn voorzien van de in het onderwerpelijkc artikel bedoel-
de „apostille". Indien, afgezien van het bepaalde in het twee-
de lid van artikel 3, in een staat ten aanzien van alle of van 
bepaalde categorieën van buitenlandse openbare akten thans 
geen legalisatie wordt verlangd, zou het verdrag voor het 
internationale stukkenverkeer met die staat een achteruitgang 
betekenen, indien het verdrag die staat de verplichting zou op-
leggen als integraal vereiste te gaan stellen, dat de vorenbe-
doelde akten zijn voorzien van de „apostille" van het .verdrag. 

De speciale commissie van de Haagse Conferentie die de 
werkzaamheden van de negende zitting met betrekking tot 
het onderwerpelijke verdrag heeft voorbereid door de opsteI-
ling van een voorontwerp, had voorgesteld bepaalde buiten-
landse officiële documenten vrij te stellen van elke formaliteit». 
Zij had de documenten daartoe naar hun auteurs ingedeeld 
in twee groepen. Zo zouden b.v. de documenten van rechter-
lijke autoriteiten en van deurwaarders algehele vrijstelling 
genieten, terwijl de documenten van administratieve autori-
teiten en notarissen daarentegen wel een formaliteit zouden 
moeten ondergaan. Ter negende zitting heeft men dit voor-
stel niet overgenomen. Men was van oordeel, dat een derge-
lijk, op de auteurs der diverse documenten gebaseerd, dubbel 
regime tot onaanvaardbare consequenties moest leiden en 
aanleiding zou geven tot allerlei kwalificatiemoeilijkheden. 
Men heeft daarom de voorkeur gegeven aan één regime, dat 
in beginsel zou gelden voor alle buitenlandse openbare akten, 
het daarnaast aan de afzonderlijke staten zelf overlatende 
bepaalde akten van de nieuwe formaliteit vrij te stellen. 

Deze nieuwe formaliteit vindt haar voltooiing hierin, dat 
de akte wordt voorzien van een apostille, als omschreven in 
artikel 4 van het verdrag. Zij wordt verricht door een daar-
toe aan te wijzen autoriteit van het land van oorsprong der 
akte. Door dit laatste onderscheidt de formaliteit van het 
verdrag zich van de legalisatie, welke pleegt te worden ver-
richt door een autoriteit van het land, alwaar de akte moet 
worden overgelegd en juist daardoor aanleiding geeft tot het 
ontstaan van legalisatieketens. 

Ingevolge artikel 3, tweede lid, zal de in het eerste lid 
bedoelde apostille niet mogen worden geëist, wanneer wet-
ten, gebruiken of „règlements", die, op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van het verdrag, in het land, waar de akte 
wordt overgelegd, reeds van kracht zijn of na dat tijdstip van 
kracht worden, dan wel een na de inwerkingtreding van het 
verdrag tussen twee of meer staten gesloten overeenkomst, 
de formaliteit van het verdrag ter zijde stellen of vereenvou-
digen of de akte vrijstellen van legalisatie. (Over de invloed 
van reeds vóór de inwerkingtreding van het verdrag gesloten 
verdragen handelt artikel 8 van .het verdrag). 

Ook met dit voorschrift wordt beoogd te voorkomen, dat 
de regeling van het verdrag een stap terug zou betekenen 
voor bepaalde akten, te weten die, welke ingevolge de ge-
noemde regelingen reeds van legalisatie zijn vrijgesteld. Daar-
naast wil het artikellid de mogelijkheid openhouden, dat de 
formaliteit van het verdrag bij nadere overeenkomst tussen 
twee of meer verdragstaten wordt vereenvoudigd of zelfs ge-
heel wordt opgeheven. Met „règlements" doelt het voorschrift 
op door de Europese gemeenschappen als de E.E.G. etc. ge-
troffen regelingen nopens de legalisatie met betrekking tot 
bijzondere onderwerpen. 

De in artikel 4 van het verdrag vervatte voorschriften 
strekken ertoe de uniformiteit van de af te geven apostilles 
te bewerkstelligen. De apostilles moeten overeenstemmen met 
het bij het verdrag gevoegde model. Slechts voor wat betreft 
de taal waarin de apostilles zijn te stellen, is de ruimte ge-
laten voor onderlinge afwijking. Het opschrift van deze apos-
tilles zal echter steeds in de Franse taal moeten luiden. Voorts 
moeten de apostilles steeds van een nummer zijn voorzien. 
Men zie in dit verband het hieronder over de artikelen 5 en 7 
van het verdrag opgemerkte. 

Artikel 5 van het verdrag bepaalt allereerst wie om een 
apostille kan verzoeken: de ondertekenaar van de akte als-
mede iedere houder van de akte (lid 1). 

Daarnaast geeft het artikel nog een tweetal bepalingen, te 
weten: 

a. de handtekening en c.q. het zegel of stempel van de 
apostille behoeven geen nadere bevestiging (lid 3); 

/;. de apostille bevestigt („atteste") de echtheid van de 
ondertekening van de akte, de kwaliteit, waarin de onder-
tekenaar van de akte heeft gehandeld en, in voorkomend ge-
val, de identiteit van het zegel of stempel van de akte (lid 2). 

Ad a. Deze op aandrang van de Nederlandse delegatie uit-
drukkelijk in het verdrag' opgenomen bepaling houdt de re-
gel in, dat de echtheid van de apostille tot op tegenbewijs als 
vaststaand moet worden aangenomen. Zij behelst derhalve 
een toepassing van het beginsel „acta probent de se ipsa". Het 
zou overigens in strijd zijn met de doelstellingen van het ver-
drag, die toch neerkomen op het scheppen van een op eenvou-
diger wijze dan de legalisatie te verkrijgen hulpmiddel ter be-
vordering van het geloof in de echtheid, wat haar herkomst 
betreft, van een buitenlandse akte, indien de handtekening en 
c.q. het stempel of zegel van de apostille nog een bevestiging 
zouden behoeven. Doordat de apostilles, gelijk reeds werd op-
gemerkt, van een nummer moeten worden voorzien en inge-
volge de nog te bespreken regeling van artikel 7 van het ver-
drag onder dat nummer moeten worden geregistreerd, zal men 
zich overigens voor verificatie van de apostille steeds kunnen 
wenden tot de autoriteit, die de apostille heeft uitgegeven. Door 
deze mogelijkheid worden het leveren van tegenbewijs, als 
vorenbedoeld, en het aan het daglicht brengen van ver-
valsingen van de apostille aanmerkelijk vereenvoudigd. 

Ad b. Deze bepaling houdt een bewijsregel in, die hierop 
neerkomt, dat degene, die de in de apostille vervatte verkla-
ring (de openbare akte is getekend door . . . ., die daarbij han-
delende in zijn hoedanigheid van etc.) onwaar noemt, 
de onwaarheid zal hebben te bewijzen. Het verdrag geeft 
daarbij geen rechtstreeks geldende, uniforme regeling nopens 
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop (door het le-
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veren, al of niet met alle middelen, van eenvoudig tegenbe-
wijs, dan wel slechts langs de weg van een valsheidsprocedu-
re) dit bewijs is te leveren, noch geeft het daarbij een unifor-
me conflictenregeling, aanwijzende de wet, die over dit be-
wijs beslist. Hierdoor laat het verdrag aan de lex fori over te 
bepalen, welke wet over het bedoelde bewijs beslist. 

Artikel 6 van het verdrag legt de staten de verplichting 
op de autoriteiten aan te wijzen, die bevoegd zullen zijn tot het 
afgeven van apostilles en van deze aanwijzingen, alsmede van 
wijzigingen hierin, mededeling te doen aan de Nederlandse 
Minister van Buitenlandse Zaken. Daarbij behoeven de aange-
wezen autoriteiten slechts als zodanig te worden genoemd 
en niet tevens met hun eigennamen te worden aangeduid. 

Artikel 7 van het verdrag bepaalt, dat de met het afgeven 
van apostilles belaste autoriteiten met betrekking tot elke 
apostille die zij afgeven, de in het artikel opgesomde gege-
vens moeten opnemen in een register of kaartsysteem en een 
apostille op verzoek van elke belanghebbende moeten verge-
lijken met deze gegevens. Aldus wordt een controlesysteem ge-
schapen, dat eventuele vervalsingen van apostilles aan het licht 
kan helpen brengen. Het geloof in de echtheid van de geapos-
tilleerde akte wordt hierdoor vergroot. 

Ingevolge artikel 8 van het verdrag worden reeds bestaan-
de verdragsregelingen, die de bevestiging van de handtekening, 
het stempel of het zegel van een openbare akte onderwerpen 
aan bepaalde formaliteiten, slechts door de regeling van het 
onderhavige Haagse Verdrag terzijde gesteld, voorzover deze 
formaliteiten veeleisender („plus rigoureuses") zijn dan die van 
laatstgenoemd verdrag. 

Aan de hand van dit algemene voorschrift zal derhalve 
vastgesteld moeten worden, welke de verhouding is tussen dit 
verdrag en andere traktaten, etc. Zo zal de op 4 december 
1959 voor het Koninkrijk bekrachtigde overeenkomst inzake 
kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschrif-
ten en uittreksels van akten van de burgerlijke stand (Trb. 1958, 
168, zie laatstelijk Trb. 1963, 53) voor wat betreft de daarbij 
gegeven vrijstelling van legalisatie onverkort van kracht blij-
ven. Wat betreft de verhouding tot het Haagse Rechtsvorde-
ringsverdrag van 1954 {Trb. 1954, 40), welk verdrag in de ar-
tikelen 5, 19, lid 3, 21, lid 2, en 25 legalisatiebepalingen bevat, 
zal moeten worden aangenomen dat die bepalingen als „plus 
rigoureuses" door de regeling van het Legalisatieverdrag ter-
zijde worden gesteld in de betrekkingen tussen de staten, wel-
ke bij dit verdrag partij zijn. Men zie het „Rapport explica-
tif", „Actes et Documents . . . . " , blz. 184. 

Artikel 9 van het verdrag bepaalt, dat iedere verdragstaat 
maatregelen zal nemen, ten einde te voorkomen, dat de dip!o-
matieke of consulaire ambtenaren van die staat na de inwer-
kingtreding van het verdrag legalisatiehandelingen blijven ver-
richten in de gevallen, waarin het verdrag de vrijstelling van 
deze formaliteit voorschrijft. 

De overige artikelen van het verdrag bevatten protocolai-
re bepalingen. Voor de redenen waarom het verdrag, naast 
de landen, die ter negende zitting van de Haagse Conferentie 
vertegenwoordigd zijn geweest, ook voor Ierland, Ilsland, 

Liechtenstein en Turkije ter ondertekening is opengesteld, moge 
worden verwezen naar het „Rapport explicatif", Actes et 
Documents . . . ." blz. 184, onder IX. 

De regeling van het verdrag wil de ondergetekenden* voor 
Nederland aanvaardbaar voorkomen. De Nederlandse delega-
tie ter negende zitting van de Haagse Conferentie heeft in haar 
verslag over deze zitting de onderlekening van het verdrag aan-
bevolcn, terwijl de Broederschappen der Notarissen in Neder-
land en der Kandidaat-Notarissen, welke broederschappen de 
eerste ondergetekende heeft uitgenodigd zich over het verdrag 
uit te spreken, zich met de in het verdrag vervatte regeling 
akkoord hebben verklaard. Voor wat de legalisatie van buiten-
landse „actes publics" in Nederland betreft, zal het verdrag, 
hoewel de Nederlandse jurisprudentie en praktijk liberaal staan 
tegenover de geloofwaardigheid van uit het buitenland afkom-
stige stukken, de Nederlandse consulaire vertegenwoordigingen 
in het buitenland niettemin van veel administratieve arbeid be-
vrijden, omdat vele legalisaties door belanghebbenden veilig-
heidshalve worden gevraagd; een zekere sleur is hier onmis-
kenbaar aanwezig. Voor wat de uit Nederland afkomstige „actes 
publics" aangaat, die thans nog ten gerieve van het gebruik 
in het buitenland aan legalisatie onderworpen zijn, zullen een 
aantal ministeries en in elk geval dat van Buitenlandse Zaken 
van tijdrovende arbeid bevrijd worden. Vooral echter de Ne-
derlanders die in het buitenland een beroep willen doen op 
aan hen door Nederlandse autoriteiten afgegeven openbare ak-
ten zullen profiteren van de zeer eenvoudige registratieforma-
liteit van het verdrag, waardoor alle andere formaliteiten over-
bodig, zelfs verboden werden. Medegedeeld zij nog, dat het 
verdrag inmiddels behalve voor het Koninkrijk der Nederlan-
den is ondertekend voor de Bondsrepubliek Duitsland, Fin-
land, Frankrijk, Griekenland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, 
Oostenrijk, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en 
Zuidslavië. Laatstgenoemd land heeft het verdrag ook reeds 
bekrachtigd. 

Artikel 13 van het verdrag bepaalt, dat iedere staat op het 
tijdstip van de ondertekening of bekrachtiging van het verdrag 
clan wel op het ogenblik van toetreding tot het verdrag kan 
verklaren, dat het verdrag van toepassing is op alle dan wel een 
of meer van de gebieden, die deze staat op het internationale 
vlak vertegenwoordigt en dat deze verklaring begint te wer-
ken op het tijdstip van de inwerkingtreding van het verdrag 
voor deze staat. 

Voor de goedkeuring van het verdrag is de vorm van een 
Rijkswet gekozen waarbij het verdrag voor het gehele Ko-
ninkrijk wordt goedgekeurd. Zodra in Suriname en de Neder-
landse Antillen de nodige uitvoeringsmaatregelen zullen zijn 
getroffen, kan derhalve op verzoek van de landsregeringen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 het verdrag van 
toepassing worden verklaard op Suriname en de Nederlandse 
Antillen. 

De Minister van Justitie, 

Y. SCHOLTEN. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 


