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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van de 
Nederlandse Anti l len 

Wi j bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Rijkswet 
tot : 

1. goedkeuring van het op 2 oktober 1973 te 's-Gravenhage tot stand ge-
komen Verdrag inzake de erkenning en de tenui tvoer legging van beslissin-
gen over onderhoudsverpl icht ingen (Trb. 1974, 85); 

2. goedkeuring van het op 2 oktober 1973 te 's-Gravenhage tot stand ge-
komen Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverpl ich-
t ingen (Trb. 1974,86). 

De toel ichtende memor ie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wi j U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 17 juli 1979 Jul iana 

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 2 oktober 1973 te 

's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de erkenning en de tenuit-
voerlegging van beslissingen over onderhoudsverpl icht ingen, alsmede het 
op 2 oktober 1973 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de 
wet die van toepassing is op onderhoudsverpl icht ingen, alvorens te kunnen 
worden aanvaard ingevolge artikel 60, tweede l id, van de Grondwet de 
goedkeuring van de Staten-Generaal behoeven; 

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

S-Just 
S-Buit 
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Artikel 1 

Het op 2 oktober 1973 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake 
de erkenning en de tenui tvoer legging van beslissingen over onderhoudsver-
pl icht ingen, waarvan de Franse en de Engelse tekst en de Nederlandse ver-
taling in Tractatenblad 1974 nr. 85 zijn geplaatst, wordt goedgekeurd voor 
het Koninkrijk. 

Artikel 2 

Het op 2 oktober 1973 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake 
de wet die van toepassing is op onderhoudsverp l icht ingen, waarvan de 
Franse en de Engelse tekst en de Nederlandse vertal ing in Tractatenblad 
1974 nr. 86 zijn geplaatst, wordt goedgekeurd voor het Koninkri jk. 

Artikel 3 

Goedgekeurd word t , dat bij de aanvaarding van het in artikel 1 bedoelde 
Verdrag de volgende verklaring word t afgelegd: 

«1. Met toepassing van artikel 25 van het Verdrag worden deszelfs bepa-
lingen uitgebreid in de betrekkingen met de Staten die dezelfde verklar ing 
hebben afgelegd, tot alle authentieke akten welke ten overstaan van een au-
tori teit of een overheidsfunct ionaris zijn opgemaakt en uitvoerbaar zijn in de 
Staat van herkomst, voorzover die bepal ingen op die akten toepasseli jk zijn. 

2. Met toepassing van artikel 34 in verband met artikel 26 van het Verdrag 
word t voor het Koninkri jk het voorbehoud gemaakt, dat het Verdrag niet zal 
worden toegepast op beslissingen en schikkingen inzake de onderhoudsver-
pl icht ingen tussen personen die elkaar in de zijl inie bestaan.». 

Artikel 4 

Goedgekeurd word t , dat bij de aanvaarding van het in artikel 2 bedoelde 
Verdrag de volgende verklaring wordt afgelegd: 

«Met toepassing van artikel 24 in verband met artikel 15 van het Verdrag 
word t voor het Koninkri jk het voorbehoud gemaakt, dat de autor i tei ten het 
interne recht toepassen wanneer de onderhoudsgerecht igde en de onder-
houdspl icht ige de Nederlandse nationali teit hebben en de onderhoudspl ich-
t ige in het Koninkri jk zijn gewone verbl i j fplaats heeft.». 

Artikel 5 

Goedgekeurd word t dat het voorbehoud, dat op grond van artikel 18 van 
het op 15 april 1958 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag nopens de 
erkenning en de tenui tvoer legging van beslissingen over onderhoudsver-
pl icht ingen jegens kinderen (Trb. 1959, 187) bij de bekrachtiging van het Ver-
drag (alleen voor het Rijk in Europa) is gemaakt, overeenkomstig artikel 2 
van de Rijkswet van 14 november 1963, Stb. 498, houdende goedkeur ing 
van dat Verdrag, word t ingetrokken. 

Artikel 6 

Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de da tum van 
uitgifte van het Staatsblad, waarin zij word t geplaatst. 
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad en het Publikatieblad van de 
Nederlandse Ant i l len zal w o r d e n geplaatst, en dat alle minister iële departe-
menten, autor i tei ten, col leges en ambtenaren, w ie zulks aangaat, aan de 
nauwkeur ige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Just i t ie, 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
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