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15660 (R 1123) Goedkeuringvan het op 18 maart 1970 te 's-Gravenhage 
tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van 
bewijs in het buitenland in burgerlijke en in 
handelszaken (Trb. 1979, 38) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Aan de Staten van de Nederlandse Ant i l len 

Wi j bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Rijkswet tot 
goedkeur ing van het op 18 maart 1970 te 's-Gravenhage tot stand gekomen 
Verdrag inzake verkri jging van bewijs in het buitenland in burgerl i jke en in 
handelszaken (Trb. 1979, 38). 

De toel ichtende memorie (en bij lagen), die het Wetsontwerp vergezelt, be-
vat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wi j U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 10 juli 1979 Juliana 

Nr.2 ONTWERP VAN RIJKSWET 

Wij Jul iana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het op 18 maart 1970te 

's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkr i jg ing van bewijs in 
het buitenland in burgerli jke en in handelszaken, alvorens te kunnen worden 
bekracht igd, ingevolge artikel 60, tweede l id, van de Grondwet de goedkeu-
ring der Staten-Generaal behoeft; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State van het Koninkrijk gehoord en met ge-
meen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut van het 
Koninkri jk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, ge-
lijk Wi j goedvinden en verstaan, bij deze: 

Artikel 1 

Het op 18 maart 1970 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake 
de verkr i jg ing van bewijs in het buitenland in burgerli jke en in handelszaken, 
waarvan de Franseen de Engelse tekst in Tractatenblad 1969, 94 en de verta-
l ing in het Nederlands in Tractatenblad 1979, 38 is geplaatst, word t goedge-
keurd voor het gehele Koninkrijk. 

S-Just 
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