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15 669(R1125) 1. Goedkeuring van het op 2 oktober 1973 te 
's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over 
onderhoudsverplichtingen (Trb. 1974, 85) 
2. Goedkeuring van het op 2 oktober 1973 te 
's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de 
wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen 
(Trb. 1974,86) 

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

ALGEMEEN 

' Zie Rijkswet van 11 april 1962, Stb. 134(Ver-
drag inzake toepasselijke wet) en de Rijkswet 
van 14 november 1963. Stb. 498 (Verdrag inza-
ke erkenning en tenuitvoerlegging onder-
houdsbeslissingen). 
2 Bij het Verdrag inzake de toepasselijke wet 
zijn behalve het Koninkrijk partij: België, de 
Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Ja-
pan, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk, 
Portugal, Spanje, Turkije en Zwitserland. Bij 
het Verdrag inzake de erkenning en tenuitvoer-
legging van onderhoudsbeslissingen zijn be-
halve het Koninkrijk partij: België, Denemar-
ken, de Bondsrepubliek Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Hongarije, Italië, Liechtenstein, Noor-
wegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Surina-
me, Tsjechoslowakije, Turkije, Zweden en 
Zwitserland. 
3 Zie Actes et Documents de la Xme Session, 
Tomé I blz. 79; Actes et Documents de la Xlme 
Session, Tomé I blz. 47. 

Het onderwerp van de onderhavige verdragen, de onderhoudsverpl icht in-
gen, is reeds eerder door de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaat-
recht behandeld, zij het in de beperkte zin van onderhoudsverp l icht ingen je-
gens minderjar igen. De behoefte om in het bijzonder ten aanzien van die on-
derhoudsverpl icht ingen internationale regelingen te treffen was dr ingend 
en het leek mogeli jk om op dit beperkte terrein ook snel tot resultaten te ko-
men. Ter Achtste Zit t ing van de Conferentie zijn twee verdragen tot stand 
gekomen, te weten het verdrag van 24 oktober 1956 nopens de wet welke op 
al imentat ieverpl icht ingen jegens kinderen toepasselijk is (Trb. 1956, 144) en 
het verdrag van 15 april 1958 nopens de erkenning en de tenui tvoer legging 
van beslissingen over onderhoudsverpl icht ingen jegens kinderen (Trb. 
1959, 187). Beide verdragen zijn voor het Koninkrijk (het eerste slechts voor 
het Rijk in Europa) bekracht igd' . Beide verdragen zijn in werk ing getreden op 
1 januari 1962. Bij het verdrag inzake de toepasseli jke wet zijn thans 13 landen 
part i j , bij het executieverdrag zijn 18 landen parti j2. Men kan dus constateren, 
dat de beide verdragen behoren tot de meest succesvolle door de Haagse 
Conferentie tot stand gebrachte internationale regel ingen. 

De wens om de bereikte resultaten te verbeteren, met name om te geraken 
tot de opstel l ing van verdragen betreffende de toepasseli jke wet en de erken-
ning en tenui tvoer legging van rechterl i jke beslissingen inzake onderhouds-
verpl icht ingen in het a lgemeen, deed zich al snel gevoelen. Ter Tiende Zit-
t ing van de Haagse Conferentie is ir,*',et bijzonder van Belgische zijde daar-
op aangedrongen. In de slotakte van die zitt ing v indt men dan ook de wens 
ui tgesproken, deze onderwerpen op de agenda van de elfde of een vo lgende 
zitt ing te plaatsen3. Ter Elfde Zitt ing is deze wens herhaald. Inmiddels had 
ook de Raad van Europa zich met het onderwerp van de onderhoudsverp l ich-
t ingen beziggehouden en een u i tnod ig ing doen uitgaan naar de Haagse 
Conferentie om de vraag in studie te nemen, of de beide verdragen zouden 
kunnen worden ui tgebreid tot onderhoudsverp l icht ingen jegens de echtge-
noot van de schuldenaar en, zo mogel i jk , ook die jegens andere leden van 
zijn famil ie. 
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Een en ander heeft ertoe geleid dat het onderwerp, na de gebruikel i jke uit-
voerige voorbere id ing, op de agenda werd geplaatst van de Twaalfde Zit-
t ing, welke in oktober 1972 werd gehouden. In maart van het daarop vo l -
gend jaar had nog een zitting plaats van een speciale commissie die tot taak 
had de behandel ing van het voorontwerp van een verdrag inzake de wet die 
van toepassing is op onderhoudsverpl icht ingen af te maken. De Conferentie 
is erin geslaagd twee nieuwe verdragen tot stand te brengen, welke op 2 ok-
tober 1973 voor ondertekening werden opengesteld en toen mede voor het Ko-
ninkrijk zijn ondertekend4 . Inmiddels is het Verdrag inzake de erkenning en 
tenui tvoer legging van beslissingen door Frankrijk, Noorwegen, Portugal en 
Zwitser land bekrachtigd en op 1 augustus 1976 in werk ing getreden. Het 
Verdrag inzake de toepasseli jke wet is bekrachtigd door Frankrijk, Portugal, 
Tsjechoslowaki je, Zweden en Zwitser land en op 1 oktober 1977 in werk ing 
getreden. 

4 Het Verdrag inzake de toepasselijke wet is 
voorts ondertekend door België, Italië, Luxem-
burg en Turkije; het Verdrag inzake de erken-
ning en tenuitvoerlegging is voorts onderte-
kend door België, de Duitse Bondsrepubliek, 
Italië, Luxemburg Turkije en het Verenigd Ko 
ninkrijk. 
4t l Mede naar aanleiding van het advies van de 
Staatscommissie zijn in de Nederlandse verta-
ling van de verdragen enige correcties aange-
bracht. Deze zijn gepubliceerd in Trb. 
Het betreft de volgende verbeteringen: 

Artikel 1 Executieverdrag moet als volgt wor-
den gelezen: «Dit Verdrag is van toepassing op 
beslissingen over onderhoudsverplichtingen 
voortvloeiend uit familiebetrekkingen, uit 
bloedverwantschap, huwelijk of aanverwant-
schap. met inbegrip van onderhoudsverplich-
tmgen jegens een onwettig kind, gegeven door 
de rechterlijke of administratieve autoriteiten 
van een Verdragsluitende staat tussen:» 

Artikel 8 Verdrag toepasselijke wet: «Onver-
mi nderd» moet worden gelezen: «in afwijking 
van», «van toepassing zijnde» moet worden 
gelezen: «toegepaste». 

Hoewel elk der beide verdragen een eigen onderwerp behandelt en de er-
kenning van beslissingen in onderhoudszaken in het verdrag dat daarop be-
trekking heeft niet afhankelijk wordt gesteld van het an twoord op de vraag of 
die beslissingen zijn tot stand gekomen met toepassing van de juiste, door 
het andere verdrag aangewezen wet, bestaat er toch een duideli jk verband 
en geli jkenis tussen de beide regel ingen. In de eerste plaats hebben zij beide 
betrekking op dezelfde categorie van verpl icht ingen, nameli jk onderhouds-
verpl icht ingen voortv loeiende uit b loed- en aanverwantschap of huwel i jk, 
met inbegr ip van onderhoudsverpl icht ingen jegens een onwett ig kind (arti-
kel 1 van beide verdragen). Beide verdragen besteden aandacht aan de rol 
die openbare instel l ingen (Raad voor de Kinderbescherming; Jugendamt) 
bij onderhoudszaken kunnen spelen. Beide verdragen bouwen voor t op de 
eerder tot stand gekomen verdragen welke slechts op onderhoudsverpl ich-
t ingen jegens kinderen betrekking hebben. Elk van beide verdragen regelt de 
materie vanuit een belangri jk deelgebied van het internationaal privaat-
recht: het ene verdrag vanuit de internationale erkenning van beslissingen, 
het andere vanuit het gezichtspunt van de toepasseli jke wet. Er is dan ook al-
le reden om de beide verdragen tezamen in hun onder l ing verband te be-
handelen en de goedkeur ing ervan bij één wetsvoorstel voor te dragen. 
Het onderhavige on twerp van Rijkswet strekt daartoe. De wense-
li jkheid dat beide verdragen worden bekrachtigd behoeft wein ig adstructie. 
Het onderwerp van de onderhoudsverpl icht ingen is van groot praktisch en 
menseli jk belang. Het is een terrein waarop zeer veel rechterli jke beslissin-
gen worden gevraagd. Door de sterke toeneming van de internationale mi-
gratie is ook het aantal gevallen van onderhoudsverpl icht ingen met een in-
ternat ionaal element sterk toegenomen. Dat er internationale regel ingen ko-
men welke de toepasseli jke wet aanwijzen en welke de erkenning en tenuit-
voer legging van beslissingen in deze zaken ook bui ten het land van de rech-
ter mogel i jk maken is toe te ju ichen. Het is te hopen dat de beide onderhavi -
ge verdragen niet minder succes zullen hebben dan de beide die thans met 
betrekking tot onderhoudsverpl icht ingen jegens kinderen van kracht zijn. 
Het is de bedoel ing van de verdragsopstel lers, welke ook in de n ieuwe ver-
dragen is ui tgedrukt, dat zij in de plaats treden van de oude verdragen. 

Over de wensel i jkheid van bekracht iging van beide verdragen, de vraag 
welke voorbehouden moeten worden gemaakt en de inhoud van deze memo-
rie van toel icht ing is advies ingewonnen van de Staatscommissie voor het 
Internationaal Privaatrecht. De Staatscommissie heeft over de wensel i jkheid 
van bekrachtiging positief geadviseerd (advies d.d. 13 jul i 1978). De goed-
keuringswet en deze memor ie zijn op enige punten met inachtneming van 
het advies aangepast.4 ' ' 

A lvorens een artikelsgewijze behandel ing van elk van beide verdragen te 
doen vo lgen, is het nutt ig de hoofdl i jnen van beide regelingen samen te vat-
ten. 
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Het verdrag inzake de erkenning en tenui tvoer legging van beslissingen in 
onderhoudszaken heeft betrekking op beslissingen welke zijn gegeven in 
een verdragsstaat hetzij tussen een onderhoudsgerecht igde en een onder-
houdspl icht ige, hetzij tussen een onderhoudspl icht ige en een openbare in-
stel l ing die is opgetreden namens de gerechtigde, ofwel verhaal neemt voor 
de door haar betaalde onderhoudsgelden. Deze beslissingen moeten, doch 
alleen in zoverre zij betrekking hebben cp de onderhoudsverpl icht ing, in een 
andere verdragsstaat worden erkend of voor tenui tvoer legging vatbaar wor-
den verklaard wanneer zij door een in de zin van het verdrag bevoegde rech-
terl i jke of administrat ieve autoriteit zijn gegeven en in die staat zelf niet meer 
vatbaar zijn voor aantast ing door een gewoon rechtsmiddel . Erkenning of ten 
ui tvoer legging kan worden geweigerd op vier g ronden, te weten: wanneer 
de erkenning of tenui tvoer legging kennelijk str i jdig zou zijn met de openbare 
orde van de aangezochte staat (1), wanneer de beslissing door bedrog in de 
procedure is verkregen (2), wanneer reeds eerder een geding tussen dezelf-
de part i jen over hetzelfde onderwerp in de aangezochte staat was aanhan-
gig geworden (3) en wanneer de beslissing str i jdig zou zijn met een beslis-
sing die tussen dezelfde parti jen over hetzelfde onderwerp reeds was gege-
ven hetzij in de aangezochte staat, hetzij in een andere staat indien in dit laat-
ste geval die beslissing in de aangezochte staat vatbaar is voor erkenning en 
tenui tvoer legging (4). De juridische grondslag van de te erkennen beslissing 
word t door de aangezochte autoriteit in beginsel niet onderzocht evenmin 
als de bepaling van de omvang van de opgelegde verpl icht ing. Als bevoegd 
in de zin van het verdrag worden aangewezen het gerecht van de staat waar 
de onderhoudspl icht ige of de onderhoudsgerecht igde ten ti jde van het in-
stellen van de vorder ing zijn gewone verbl i j fplaats had (1), de gerechten van 
de verdragsstaat waarvan zowel de onderhoudspl icht ige als de onderhouds-
gerechtigde ten t i jde van de inleiding van het geding de nationaliteit bezitten 
(2) en de gerechten aan welker bevoegdheid de verweerder zich uitdrukkeli jk 
of st i lzwijgend heeft onderworpen (3). Wanneer het onderhoud verschul-
d igd is in verband met een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed of 
de nietigheid of verniet ig ing van een huweli jk, dan zijn ook bevoegd de ge-
rechten van de verdragsstaat die te dier zake een beslissing hebben gege-
ven althans voor zover de aangezochte staat hun bevoegdheid inzake het 
slaken van de huwel i jksband erkent (4). Het verdrag kent enkele aanvul lende 
bepal ingen betreffende openbare instel l ingen. De belangrijkste daarvan is, 
dat een beslissing welke op verzoek van zulk een openbare instell ing is ge-
geven tegen een onderhoudspl icht ige wordt erkend en uitvoerbaar verklaard 
wanneer deze instel l ing volgens de wet die haar beheerst de terugbetal ing 
aan haar van aan de onderhoudsgerecht igde verstrekte uitkeringen kan 
verkr i jgen (1) en de volgens het internationaal privaatrecht van de aange-
zochte staat aangewezen wet voorziet in het bestaan van de onderhoudsver-
pl icht ing in kwestie (2). 

Het verdrag inzake de wet die toepasselijk is op onderhoudsverpl icht ingen 
stelt voorop, dat het geen uitsluitsel beoogt te geven over de vraag naar het 
bestaan van de famil ierechtel i jke betrekkingen, bloedverwantschap, aanver-
wantschap of huweli jk of de betrekkingen jegens een onwett ig kind, waarop 
de onderhoudspl icht is gebaseerd. De rechter kan een oordeel over die 
vraag ten grondslag leggen aan zijn beslissing inzake de onderhoudspl icht , 
doch rijst de vraag naar dat bestaan in een ander verband dan kan hij een an-
dere wet toepassen dan die welke de onderhoudsverpl icht ingen beheerst. 

Wat de toepasselijke wet betreft, stelt het verdrag voorop dat dit is de in-
terne wet van de gewone verbli j fplaats van de onderhoudsgerecht igde. Kan 
de onderhoudsgerecht igde op grond van die wet geen onderhoud van de 
onderhoudspl icht ige verkr i jgen, dan is, indien zij een gemeenschappeli jke 
nationale wet hebben, die wet van toepassing. Nog meer subsidiair is toe-
passelijk de wet van de autoriteit bij wie de zaak aanhangig is gemaakt (lex 
magistratus). Wanneer het evenwel betreft onderhoudsverpl icht ingen welke 
hun grond vinden in een echtscheiding, dan is in de staat waar die echtschei-
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ding is uitgesproken of word t erkend toepasseli jk de wet welke op die echt-
scheiding is toegepast. Het recht van een openbare instel l ing om terubeta-
ling te verkr i jgen van een aan de onderhoudsgerecht igde verstrekte uitke-
ring is onderworpen aan de wet die deze instel l ing beheerst. 

De ingevolge het verdrag toepasseli jke wet kan slechts worden opzij gezet 
door het beginsel van de openbare orde. Voorts moet, ongeacht de toepas-
selijke wet , bij de bepal ing van het bedrag van de uitkering rekening wor-
den gehouden met de behoeften van de onderhoudsgerecht igde en de mid-
delen van de onderhoudspl icht ige. 

Het verdrag kent een aantal mogel i jkheden tot het maken van een voorbe-
houd. 

Zowel het verdrag inzake erkenning en tenui tvoer legging van beslissingen 
in onderhoudszaken als het verdrag inzake de toepasseli jke wet vertonen 
sterke trekken van overeenkomst met de oudere verdragen inzake onder-
houdsverpl icht ingen jegens minder jar igen. Het is, zoals gezegd, de bedoe-
ling dat die oudere verdragen te zijner t i jd geheel door de nieuwe worden 
vervangen, doch zolang dit niet het geval is, zul len de verdragen naast elkaar 
bl i jven bestaan. Met betrekking tot het verdrag inzake de toepasseli jke wet 
verdient de aandacht, dat dit ingevolge artikel 3 niet stoelt op het beginsel 
van wederker igheid. De door het verdrag aangewezen wet , ook wanneer dit 
een wet is van een niet-verdragsstaat, is toepasseli jk «onafhankeli jk van enig 
vereiste van wederker igheid». Dit betekent, dat de inhoud van het verdrag 
door de bekrachtiging ervan word t tot de universeel toepasseli jke regeling 
van internationaal pr ivaatrecht van de bekrachtigende staat. De n ieuwe ver-
dragsregels treden in de plaats van de nationale regels van internationaal 
privaatrecht. Een bi jzondere verdragsregel betreffende de toepasseli jke wet 
op onderhoudsverp l icht ingen jegens minder jar igen heeft daarnaast dus al-
leen nog bestaansrecht in zoverre deze regel zou moeten worden toegepast 
op g rond van enige volkenrechtel i jke verp l icht ing welke jegens de andere, 
bij het oude verdrag parti j zi jnde staten bestaat. Omdat het niet alti jd gemak-
kelijk is vast te stellen wanneer dit het geval is, zou de hier aangeduide pro-
b l e m a t i e k - w a n n e e r is de regel van het oude, wanneer die van het n ieuwe 
verdrag toepasselijk? - moeten leiden tot de conclusie, dat het wenseli jk is 
ter wi l le van de duidel i jkheid en eenheid van recht het oude verdrag op te 
zeggen tegeli jk met de bekracht iging van het nieuwe. Gelet evenwel op de 
omstandigheid dat een opzegging de verbreking van de verdragsband met 
vele andere staten zou betekenen, dat de verwacht ing gerechtvaardigd is dat 
b innen afzienbare t i jd de meeste van die staten partij zullen worden bij het 
nieuwe verdrag en, niet in de laatste plaats, de discrepanties tussen de rege-
l ingen van de beide verdragen niet zeer belangri jk l i jken, zijn de ondergete-
kenden van oordeel dat er geen noodzaak bestaat, zo ver te gaan. Het is niet-
temin van belang, zich van deze problematiek rekenschap te geven. De rech-
ter zal er goed aan doen, telkens na te gaan of er een vo ldoende en relevant 
aanknopingspunt van het geval bestaat met een staat die wel partij is bij het 
oude, doch niet bij het n ieuwe verdrag en die dus van Nederland kan eisen 
dat de regels uit het oude verdrag worden toegepast. 

De bekrachtiging door het Koninkri jk van het n ieuwe verdrag inzake de er-
kenning en tenui tvoer legging zal in elk geval met zich moeten meebrengen, 
dat het desti jds met betrekking tot het oude verdrag gemaakte voorbehoud 
met betrekking tot de internat ionale rechterl i jke bevoegdheid op g rond van 
de verbl i j fplaats van de onderhoudsgerecht igde moet worden ingetrokken. 
Het n ieuwe verdrag immers voorziet niet in de mogel i jkheid van een derge-
lijk voorbehoud. Het zou onlogisch zijn, dit verdrag te bekrachtigen en het 
ten aanzien van het oude verdrag gemaakte voorbehoud te handhaven. 

Met betrekking tot de u i t legg ing en de toepassing van de verdragen zijn 
van belang de «Actes et Documents» van de Twaalfde Zit t ing van de Haagse 
Conferentie voor internat ionaal privaatrecht, met name het «Tomé IV» daar-
van. Daarin is ook opgenomen het toel ichtende rapport van de Belgische ge-
delegeerde Michel Verwi lghen, dat op beide verdragen betrekking heeft, zie 
blzz. 384-465 van genoemd boekwerk. In de onderhavige toel icht ing is veel 
van het in dit ui tvoerige rapport opgenomen materiaal gebruikt. 
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ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

I. Het Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen over onderhoudsverplichtingen 

Artikel 1 

De hier bedoelde onderhoudsverpl icht ingen zijn vooreerst alle wettel i jke 
verpl icht ingen. Daaronder zijn ook te begri jpen verpl icht ingen uit een over-
eenkomst, welke de strekking heeft de naleving van de wettel i jke verpl icht ing 
vast te leggen. De bewoord ing van het artikel sluit niet uit, dat ook vr i jwi l l ig 
aangegane verbintenissen tot het betalen van onderhoud waartoe niet door 
een wettel i jke bepaling wordt verpl icht onder het verdrag worden gebracht, 
mits die verbintenissen «voortvloeien uit bloed- of aanverwantschap 
e tc» . Uit het rapport-Verwi lghen moet worden afgeleid, dat het de wi l van 
de verdragsopstel lers was, aan de rechter over te laten te bepalen wat in dit 
opzicht nog onder het verdrag kan worden gebracht. De rechter zal in elk 
concreet geval moeten vaststellen of het werkeli jke motief voor de gesloten 
overeenkomst was de aanwezigheid van een in het eerste lid van artikel 1 
vermelde (familierechtelijke) band. Een ruime uit leg lijkt dus verantwoord. 

De vraag wat onder een onderhoudsverpl icht ing is te verstaan moet wor-
den beoordeeld naar het toepasselijke recht, evenals de vraag tussen welke 
personen en in welke mate zulk een onderhoudsverpl icht ing al dan niet be-
staat, vg l . artikel 10 van het verdrag inzake de toepasseli jke wet. 

Onderhoudsverpl icht ingen welke voortv loeien uit een vermoed of fictief 
vaderschap («Zahlvaterschaft», erkenning door een andere man dan de ver-
wekker) vallen onder de werking van het verdrag; dit gaat immers niet in op 
de aard van de betrekking welke in artikel 1 is beschreven. 

De aandacht wordt gevestigd op de mogel i jkheid dat een verdragsstaat 
zich het recht voorbehoudt beslissingen en schikkingen betreffende bepaal-
de onderhoudsverpl icht ingen niet te erkennen of uitvoerbaar te verklaren, 
zoals die jegens meerderjarigen door een andere onderhoudspl icht ige dan 
de (voormal ige) echtgenoot, die tussen personen die elkaar in de zijlinie be-
staan en die tussen aanverwanten (zie artikel 26). 

Onder de onderhoudsverpl icht ingen voortv loeiende uit huweli jk zijn zo-
wel de verpl icht ingen tussen echtel ieden t i jdens het huweli jk als die na echt-
scheiding, scheiding van tafel en bed, niet igverklaring of verniet ig ing te be-
gr i jpen. 

Mits val lende binnen de omschr i jv ing van artikel 1, eerste l id, kunnen on-
derhoudsverpl icht ingen welke een erfrechteli jk karakter hebben (bij voor-
beeld de verpl icht ing van een erfgenaam tot onderhoud van fami l ie van de 
erflater) onder de werk ing van het verdrag vallen. In het ontwerp dat aan de 
Conferentie werd voorgelegd waren de onderhoudsverpl icht ingen welke uit 
erfrecht voortv loeien uitdrukkelijk ui tgesloten; deze uitsluit ing is niet terug 
te v inden in de tekst welke ten slotte is aangenomen. 

Artikel 2 

De termen «beslissingen» en «schikkingen» moeten in ruime zin worden 
opgevat. Zij kunnen gegeven zijn door of gemaakt ten overstaan van rechter-
lijke of administrat ieve autoriteiten van een Verdragsstaat, zoals volgt uit ar-
tikel 1, eerste l id. Beslissingen of schikkingen tot wi jz ig ing van eerdere be-
sl issingen of schikkingen zijn eronder begrepen, zelfs wanneer deze laatste 
afkomst ig zijn uit een niet-verdragsstaat. Ook zuiver interne beslissingen en 
schikkingen waaraan - althans bij het tot stand komen ervan - elk internati-
onaal element ontbreekt, zijn inbegrepen. 

Hierbij kan zich de kwestie voordoen, dat bedragen voor levensonder-
houd zich kunnen wi jzigen krachtens een stelstel van indexering van onder-
houdsverpl icht ingen, zoals ook het Nederlandse recht dat kent in artikel 402a 
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Boek 1 BW. Ingevolge dat artikel worden de bij rechterl i jke uitspraak of bij 
overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud van rechtswe-
ge gewi jz igd met een door de Minister van Justit ie vast te stel len percenta-
ge. De vraag kan rijzen of een beslissing, waarbi j een onderhoudsbi jdrage is 
opgelegd, welke van rechtswege is gewi jz igd door indexer ing, met inbegrip 
van deze wi jz ig ing onder de werk ing van het verdrag valt . De exequatur 
rechter zou kunnen oordelen dat er ten aanzien van de wi jz ig ing welke voor 
ui tvoerbaarverklar ing vatbaar is geen rechterli jke besl issing voorhanden is. 
Naar de strekking van artikel 2, tweede l id , zou ook een van rechtswege ge-
wijzigde al imentat ieveroordel ing erkenning verdienen. Het verlof tot tenuit-
voer legging zou in dat geval ook de van rechtswege ingegane wi jz iging be-
helzen. Degene die tenui tvoer legging verzoekt zou de besl issing, alsmede 
het desbetreffende Ministeriële besluit ex artikel 402a Boek 1 BW moeten 
over leggen. Het kan zijn dat de buitenlandse rechter het verlof weigert voor 
wat betreft de wijziging(en) van rechtswege. Onder de v igeur van het ver-
drag van 1958 wordt in dergeli jke geval len wel eens aan de buitenlandse 
rechter gevraagd een op zich los van de exequatur-procedure staande ver-
klaring voor recht af te geven waarin word t vastgesteld dat de in de Neder-
landse, reeds uitvoerbaar verklaarde, beschikking genoemde onderhouds-
bijdrage onderhevig is en ook in de toekomst zal zijn aan de indexering vol -
gens de Nederlandse wetgev ing. Zou de buitenlandse rechter evenwel, met 
het oog op artikel 2, tweede l id, een beslissing van de Nederlandse rechter 
verlangen waaruit van de wi jz ig ing bli jkt, dan zou de Nederlandse rechter 
alsnog een verklaring voor recht kunnen afgeven, inhoudend dat het bij de 
beslissing vastgestelde al imentat iebedrag van rechtswege is gewijzigd krach-
tens artikel 402a. Het mag worden ver t rouwd dat de rechter ook zonder een 
uitdrukkeli jke regeling van dit geval aan een dergelijk verzoek gevolg zal ge-
ven. Een vergeli jkbare situatie doet zich voor bij veroordel ingen tot betaling 
van een dwangsom. Verschil lende execut ieverdragen waarb i j Nederland 
partij is hebben de kwestie opgelost door te bepalen dat deze veroordel in-
gen slechts kunnen wo rden ten ui tvoer gelegd in het andere land wanneer de 
Nederlandse rechter een aanvul lende beslissing tot vaststel l ing van de 
hoogte van het verschuldigde bedrag heeft gegeven, zie artikel 7 van het Ne-
derlands-Duitse verdrag van 1962, Trb. 1963, 50 en artikel 1 onder d van het 
Nederlands-Oostenri jkse verdrag van 1963, Trb. 1963, 5 1 . In het onderhavige 
verdrag ontbreekt een dergeli jke bepal ing. Evenmin komt een soortgeli jke be 
paling voor in het verdrag van 1958, doch het is tot dusverre niet gebleken, 
dat dit tot moei l i jkheden aanleiding heeft gegeven. De rechter zal er zich in 
een voorkomend geval wel uit kunnen redden. 

In het voorgaande is ervan ui tgegaan, dat de bui tenlandse rechter op het 
standpunt zal staan dat het Nederlandse recht ook wat betreft artikel 402a 
Boek 1 BW toepasselijk is. Dat spreekt niet geheel vanzelf, want de buiten-
landse rechter zou ook kunnen oordelen dat de toepassel i jkheid van Neder-
lands recht niet de indexeringsregel ing omvat, omdat deze slechts met het 
oog op geheel interne, Nederlandse, situaties zou zijn geschreven. Hoe ook 
het standpunt van een buitenlandse rechter moge luiden, het zal voor de Ne-
derlandse rechter aanvaardbaar zijn ook bij internationale gevallen waarop 
Nederlands recht van toepassing is van de toepassel i jkheid van artikel 402a 
Boek 1 BW uit te gaan. Daarbij moet in gedachten worden gehouden dat cor-
recties op een ongerechtvaardigde verhoging (c.q. ver laging) van de onder-
houdsverpl icht ing steeds kunnen wo rden verkregen langs de weg van arti-
kel 401 Boek 1 BW. Voorts dient te wo rden bedacht dat een oorspronkeli jk ge-
heel in een Nederlandse situatie gegeven beslissing later een internationaal 
karakter kan krijgen en onder de werk ing van het verdrag kan komen te val-
len. Het is niet aannemeli jk dat die beslissing aanvankeli jk onderhevig is aan 
de werk ing van artikel 402 a Boek 1 BW en later niet meer. Het onderhavige 
verdrag geeft evenwel op deze vragen geen an twoord , evenmin als het Ver-
drag inzake de toepasseli jke wet. Dat de rechter zich voor deze kwestie 
gesteld kan zien blijkt bij voorbeeld uit Rb. 's-Gravenhage 3 oktober 1977, 
N. J. 1978,559. 
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I 

Onder schikkingen zijn te begri jpen overeenkomsten tussen part i jen tot 
het beëindigen van een geschi l , welke ten overstaan van een bevoegde 
(rechterli jke of administrat ieve) autoriteit zijn gesloten en neergelegd in de 
vo rm waar in vo lgens de regels van procesrecht van die autoriteit besl issin-
gen worden gegeven en die een executoriale titel opleveren in de staat van 
die autoriteit , vg l . ons artikel 19 Wetboek van Burgerl i jke Rechtsvorde-
r ing. Ook is denkbaar dat overeenkomsten tussen part i jen betreffende de ge-
volgen van een scheiding door een rechterl i jke of administrat ieve autori tei t 
worden goedgekeurd of vastgesteld in de vorm van een voor tenui tvoer leg-
g ing vatbare beslissing. 

Beslissingen over de kosten van het geding moeten ook gerekend worden 
tot de besl issingen die onder de werk ing van het verdrag vallen. 

Artikel 3 

5 Het op 1 juni 1970 te 's Gravenhage tot stand 
gekomen Verdrag inzake de erkenning van 
echtscheidingen en scheidingen van tafel en 
bed en het op 15 november 1965 te 's-Graven-
hage tot stand gekomen Verdrag betreffende 
de bevoegdheid van de autoriteiten, de toepas-
selijke wet en de erkenning van beslissingen 
inzake adoptie, Trb. 1969, 94. 
Artikel 1 van eerst bedoeld Verdrag luidt: 

Dit Verdrag is van toepassing op de erken-
ning, in een verdragsluitende Staat, van echt-
scheidingen en scheidingen van tafel en bed 
die in een andere verdragsluitende Staat zijn 
verkregen ingevolge een gerechtelijke of een 
andere in die Staat officieel erkende procedure 
en die daar rechtsgeldig zijn. 

Het Verdrag heeft geen betrekking op beslis-
singen inzake de schuldvraag noch op bijko-
mende maatregelen of veroordelingen uitge-
sproken bij de toewijzing van het verzoek tot 
echtscheiding of scheiding van tafel en bed, in 
het bijzonder veroordelingen tot betaling van 
geldsommen of beschikkingen inzake het ge-
zag over kinderen. 

Een ontwerp van Rijkswet tot goedkeuring 
van dit Verdrag is in voorbereiding. 

Vergelijk artikel 1, tweede l id, van het Verdrag inzake erkenning en tenuit-
voer legging van 1958, dat ongeveer dezelfde bewoord ingen heeft. De beper-
king tot het deel van de beslissing (schikking) dat op de onderhoudsverpl ich-
t ing betrekking heeft is gemakkeli jk verklaarbaar: de verdragsopstel lers 
meenden dat het te ver zou gaan o m ook op dezelfde ru ime wijze erkenning 
te verlenen aan de beslissing in zoverre deze betrekking heeft op de oorzaak 
van de onderhoudsverp l icht ing, bij voorbeeld een echtscheiding, een adop-
tie. De erkenning van deze rechtsfeiten word t geregeld in andere verdragen, 
zoals het Haagse echtscheidingsverdrag van 1 juni 1970 en het Haagse 
adopt ieverdrag van 15 november 19655. 

De vraag kan ri jzen, of het mogel i jk is door het inroepen van de exceptie van 
de openbare orde (artikel 5 onder 1 ) de erkenning en ui tvoerbaarverklar ing 
tegen te houden van een beslissing in onderhoudszaken welke gegeven is 
op grondslag van een rechtsfeit, bij voorbeeld een echtscheiding, dat in de 
aangezochte staat niet kan worden erkend. Een dergeli jk beroep kan niet sla-
gen, want de erkenning en uitvoerbaarverklar ing van de beslissing betreft 
ui ts lui tend het deel dat betrekking heeft op de onderhoudsverpl icht ing en 
slechts in zoverre kan daartegen met een beroep op de openbare orde wor-
den opgekomen. 

Indien in een beslissing tot echtscheiding tevens beslist is over de daar-
mee verband houdende onderhoudsverpl icht ingen alsmede een uitspraak is 
gedaan over de kosten van het gehele geding, valt die kostenveroordel ing 
dan ook (geheel) onder de werk ing van het verdrag? Het verdrag beant-
woordt die vraag niet. De rechter zal in elk geval afzonderli jk moeten oorde-
len. Het is denkbaar dat de kostenveroordel ing slechts onder de werk ing van 
het verdrag word t gebracht, voorzover zij kan worden geacht betrekking te 
hebben op de beslissing inzake het onderhoud. 

Vallen onder de werk ing van het verdrag ook besl issingen die enkel be-
ogen de ui tvoerbaarverklar ing (exequatur) van een beslissing in onderhouds-
zaken? De vraag is alleen van belang in zoverre het gaat om beslissingen uit 
«derde» staten welke een exequatur hebben ontvangen in een verdrags-
staat. Men moet aannemen dat het verlenen van een «exequatur op een exe-
quatur» op grond van het verdrag niet mogeli jk is, immers in str i jd zou ko-
men met de strekking van het verdrag, dat slechts ziet op beslissingen in on-
derhoudszaken afkomstig uit verdragsslui tende staten. Een exequatur is in 
beginsel niet een beslissing als hier bedoeld. 

Evenals het verdrag van 1958 heeft het onderhavige verdrag, zoals bij de 
toel icht ing op artikel 2 reeds is opgemerkt , ook betrekking op besl issingen of 
schikkingen met een zuiver intern karakter, dat w i l zeggen waaraan op het 
moment dat zij tot stand kwamen elk internationaal element v reemd was. Dit 
internationaal element kan later intreden, bij voorbeeld doordat de onder-
houdsgerecht igde zijn (haar) gewone verbl i j fplaats verlegt naar een andere 
verdragsstaat. 
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Artikel 4 

Dit artikel beschrijft de voorwaarden welke worden gesteld zowel aan de 
erkenning als aan de ui tvoerbaarverklar ing. Deze voorwaarden zijn voor bei-
de dezelfde. 

Wat de bevoegdheid betreft van de autori tei t die de beslissing gaf wordt 
opgemerkt , dat evenals in het verdrag van 1958, het hier betreft een zoge-
naamde indirecte bevoegdheid. Dat wi l zeggen, dat de eis dat de beslissing 
is gegeven door een bevoegde rechter ui ts lui tend betekenis heeft met het 
oog op de vatbaarheid voor erkenning en uitvoerbaarverklar ing van de be-
sl issing in een andere verdragsstaat. De rechter van de verdragsstaat bij wie 
de zaak oorspronkel i jk is aanhangig gemaakt behoeft zich geen rekenschap 
te geven van de bevoegdheidscri ter ia van het verdrag. Wel zal iedere parti j 
ermede rekening moeten houden dat de beslissing mogel i jk in een andere 
verdragsstraat zal worden ten uitvoer gelegd en er daarom goed aan doen 
zorg te dragen, dat de zaak voor een in de zin van het verdrag bevoegde 
rechter aanhangig word t gemaakt. Het verdrag is evenwel ook toepasselijk 
op zuiver «interne» beslissingen - z i e artikel 2, derde lid - waaraan op dat 
moment dus ieder internationaal element vreemd is. Dan zal ook de partij 
die de vorder ing in rechte aanhangig maakt zich in het algemeen geen re-
kenschap geven van het verdrag en zal de vraag of een bevoegde rechter is 
geadieerd ook voor die partij pas relevant kunnen worden in een later sta-
d ium, nameli jk van een erkenning en tenui tvoer legging in het buitenland. 

De tweede voorwaarde houdt in, dat de beslissing in kracht van gewi jsde 
moet zijn gegaan. Deze in verdragen als de onderhavige gebruikeli jke voor-
waarde behoeft we in ig toel icht ing. Ook in de oorspronkeli jke staat kan de 
beslissing slechts worden ten uitvoer gelegd wanneer zij in kracht van ge-
wi jsde is gegaan. Een beslissing welke bij voorraad uitvoerbaar is verklaard 
of een voor lopige maatregel - bij voorbeeld een beschikking ex artikel 825 b, 
onder c Wetboek van Burgerli jke Rechtsvordering waarb i j voor de duur van 
het geding tot echtscheiding het bedrag is vastgesteld dat de ene echtge-
noot de andere moet betalen wegens levensonderhoud - wordt , ook al is 
daartegen nog hoger beroep mogeli jk, in de aangezochte staat erkend en 
uitvoerbaar verklaard, indien soortgeli jke besl issingen in die staat kunnen 
worden gegeven en ten uitvoer gelegd (tweede lid). Ook deze bepaling vindt 
men terug in vele soortgel i jke verdragen, vergeli jk met name artikel 2 onder 
3 van het verdrag van 1958. 

Artikel 5 

De eerste weiger ingsgrond behoeft we in ig bespreking; de exceptie van 
openbare orde kan als «klassiek» worden bestempeld in verdragen van in-
ternationaal privaatrecht. Vergelijk artikel 2 onder 5 van het verdrag van 
1958 en artikel 5 onder 1 van het Haagse execut ieverdrag van 1 februari 1971, 
hierna te noemen «algemeen executieverdrag»6 . 

De weiger ingsgrond betreffende het bedrog of de arglist in de procedure 
waardoor de beslissing werd verkregen moet voor wat betreft het verdrag 
van 1958 worden beschouwd als te zijn begrepen in de exceptie van de 
openbare orde. In het algemene executieverdrag - zie artikel 5 onder 2 van 
het verdrag - is deze weiger ingsgrond zelfstandig genoemd. Dit voorbeeld 
heeft model gestaan voor de onderhavige bepal ing. 

De weiger ingsgrond wegens l i t ispendentie komt ook voor in het verdrag 
van 1958 (artikel 2 onder 4, tweede zin) alsmede in het algemene executie-
verdrag (artikel 5 onder 3). 

Hetzelfde geldt voor de weiger ingsgrond dat de beslissing onverenigbaar 
is met een reeds tussen part i jen over hetzelfde onderwerp gegeven beslis-
sing, zie artikel 2 onder 4 van het verdrag van 1958 en artikel 5 onder 3b en c 
van het algemene executieverdrag. 

De hier vermelde weiger ingsgronden kunnen aan de erkenning en uit-
voerbaarverklar ing van de beslissing in de weg staan. De rechter zal van ge-

6 Het op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot 
stand gekomen Verdrag betreffende de erken-
ning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse 
vonnissen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 
1972, 144) en het daarbij behorende aanvul 
lend Protocol. Een ontwerp van Rijkswet tot 
goedkeuring van Verdrag en Protocol is inge-
diend (Kamerstukken 14 652 IR 1076)). 
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val tot geval moeten nagaan of het beroep op de we iger ingsgrond moet lei-
den tot een onthouding van erkenning of exequaturaan de beslissing. Het is bij 
voorbeeld denkbaar dat de rechter zijn beslissing aanhoudt in het geval dat 
er beroep wordt gedaan op bedrog of arglist om de belanghebbende parti j 
gelegenheid te geven, de beslissing in het land waar deze is gegeven aan te 
tasten. 

Artikel 6 

De bijzondere bescherming welke in dit artikel aan degene tegen wie een 
bij verstek gegeven beslissing wordt ingeroepen of ten uitvoer gelegd word t 
gegeven, v indt men terug in de meeste soortgel i jke verdragen, vg l . artikel 2 
onder 2 van het verdrag van 1958 en artikel 6 van het a lgemene executiever-
drag. Aandacht verdient, dat de rechter ingevolge het onderhavige artikel de 
erkenning, c.q. de ver lening van exequatur moet we igeren wanneer niet vol -
daan is aan de voorwaarden. 

Artikel 7 

Zoals reeds is opgemerkt bij artikel 4, betreft het hier een «indirecte» be-
voegdheid, die eerst behoeft te worden getoetst wanneer de erkenning of 
uitvoerbaarverklaring van de beslissing aan de orde is. Het artikel drukt dit 
uit door te spreken van «de autoriteit word t bevoegd geacht in de zin van 
het Verdrag». 

Deze bevoegdheid bestaat in de eerste plaats, wanneer de onderhouds-
plichtige ten t i jde van de in le iding van het geding zijn gewone verbl i j fplaats 
had in de staat van herkomst. Het betreft hier de toepassing van het algeme-
ne beginsel van procesrecht dat de gedaagde wordt opgeroepen voor de 
rechter van zijn woonplaats of, op het internationale vlak, voor een rechter 
van het land van zijn gewone verbli j fplaats. 

Minder gebruikeli jk is het, indirecte bevoegdheid toe te kennen aan het fo-
rum van de eiser. Het verdrag erkent evenwel de bevoegdheid van dit fo rum 
van de onderhoudsgerecht igde, evenals reeds het verdrag van 1958 dit deed 
(zie artikel 3 onder 3 van dat verdrag). Het verschil met het verdrag van 1958 
is, dat dit de mogel i jkheid kent van een voorbehoud ten aanzien van dit fo-
rum (artikel 18). Van deze mogel i jkheid is destijds bij de bekracht iging van 
het verdrag van 1958 voor het Koninkri jk gebruik gemaakt. Ter adstructie 
van dit voorbehoud heeft de toenmal ige minister van Just i t ie aangevoerd, 
dat het f o rum van de eiser wel iswaar in het belang van het kind is yegeven 
en dat door het voorbehoud een deel van het effect van het verdrag ver loren 
gaat, doch dat daartegenover staat het belang van de onderhoudspl icht ige 
en dat aan zijn moeil i jke posit ie in geval van overdaging naar een vreemd 
land te wein ig recht word t gedaan door het verdrag. In deze gevallen van 
overdaging rijzen immers de bezwaren die steeds wo rden gevoeld wanneer 
een gedaagde wordt gedwongen zich voor een vreemde rechter te verdedi-
gen: bezwaren van moei l i jke overkomst, kosten, taal, ver tegenwoord ig ing 
door een vreemde procureur etc. De kans dat in zo'n geval geen behoorl i jk 
verweer kan worden gevoerd is groot; niet temin wo rd t een toewi jzende be-
slissing in beginsel hier te lande executabel tegen de verweerder en diens 
vermogen. 

Bij de schrifteli jke en mondel inge parlementaire behandel ing van de 
goedkeuring van het verdrag van 1958 is tegen het maken van dit voorbe-
houd opposit ie gevoerd, doch Minister Scholten heeft zijn standpunt ge-
handhaafd, zij het met de toezegging dat na verloop van een aantal jaren de 
kwestie opn ieuw kon worden bezien en het voorbehoud eventueel kan wor-
den ingetrokken. 

Inmiddels is de rechtsontwikkel ing op dit punt voor tgeschreden. Van alle 
staten die bij het verdrag van 1958 parti j zijn geworden hebben alleen het 
Koninkrijk en Liechtenstein gebruik gemaakt van het voorbehoud. Klaarblij-
kelijk word t aan de hier te lande gevoelde bezwaren niet overal even zwaar 
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geti ld. In het Brusselse execut ieverdrag van 27 september 1968, Trb. 1969, 
101 wordt in artikel 5 bij de bi jzondere bevoegdheden onder nr. 2 vermeld 
dat de verweerder ten aanzien van onderhoudsverpl icht ingen kan worden 
opgeroepen voor het gerecht van de plaats, waar de tot onderhoud gerech-
t igde zijn woonplaats of zijn gewone verbl i j fplaats heeft. In dat verdrag, dat 
geacht kan worden op het stuk van het internationale procesrecht de nieuw-
ste inzichten te bel ichamen, word t dus in onderhoudszaken het fo rum van 
de eisende parti j zonder meer aanvaard. In de door de rapporteur, de heer 
Jenard, gegeven toel icht ing op deze bepal ing word t het vo lgende gesteld: 

«Om dezelfde redenen als gelden voor de auteurs van het verdrag van 
Den Haag heeft het Comité de bevoegdheid van het gerecht van de eiser ge-
kozen. Enerzijds zou een verdrag dat het fo rum van de tot onderhoud ge-
rechtigde niet zou aanvaarden slechts van beperkt belang zijn, gezien de om-
standigheid dat de eiser verpl icht zou zijn de vorder ing aanhangig te ma-
ken bij de rechter van de verweerder. 

Indien het verdrag de bevoegdheid van het fo rum van de tot onderhoud 
gerecht igde niet aanvaardde, zou het immers alleen werk ing hebben in de 
gevallen dat de veroordeelde verweerder nadien van verbl i j fplaats zou ver-
anderen en in de gevallen dat hij goederen zou bezitten in een ander land 
dan dat waar hij veroordeeld is. 

Anderzi jds is het gerecht van de woonplaats van de tot onderhoud gerech-
t igde het beste in staat om vast te stellen of hij behoeftig is en om de om-
vang van de behoeft igheid te bepalen.». 

' Het op 20 juni 1956 te New York tot stand ge-
komen Verdrag inzake het verhaal in het bui-
tenland van uitkeringen tot onderhoud, Trb. 
1957, 121, waarbij behalve het Koninkrijk partij 
zijn: Algerije, Argentinië, Barbados, België, 
Brazilië, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Cey-
lon, Chili, China, Denemarken, de Duitse 
Bondsrepubliek, Equador, de Filippijnen, Fin-
land, Frankrijk, Griekenland, het Verenigd Ko-
ninkrijk, Guatemala, Haïti, Hongarije, Israël, lta-
liè, Luxemburg, Marokko, Monaco, Niger, 
Noorwegen, Oostenrijk, Boven-Volta, Pakistan, 
Polen, Portugal, Spanje, Tunesië, Vaticaanstad, 
Tsjechoslowakije, Turkije, Joegoslavië, Zwe-
den. 

In aanslui t ing hierop kan nog worden opgemerkt , dat het verdrag nopens 
de wet welke op onderhoudsverpl icht ingen van toepassing is, evenals zijn 
voorganger van 1956 (die zich tot onderhoudsverpl icht ingen jegens kinde-
ren beperkte), uitgaan van het beginsel dat de wet van de gewone verblijf-
plaats van de onderhoudsgerecht igde op de vordering van toepassing is. In 
landen welke bij beide verdragen partij zijn is er dus samenval van (indirec-
te) bevoegdheid en toepasseli jke wet, met als resultaat dat de rechter zijn ei-
gen recht kan toepassen. 

In dit verband is voorts van belang, dat inmiddels door een groot aantal 
staten is bekrachtigd het op 20 juni 1956 te New York tot stand gekomen Ver-
drag inzake het verhaal in het bui tenland van uitkeringen tot onderhoud7 . Dit 
verdrag beoogt voor onderhoudsgerecht igden in verdragsstaten het verhaal 
van ui tker ingen tot onderhoud tegenover een onderhoudspl icht ige die aan 
de rechtsmacht van een andere verdragsstaat is onderworpen, te vergemak-
keii jken. Als resultaat van de werking van dit verdrag worden in vele geval-
len door bemiddel ing van de krachtens het verdrag ingestelde ontvangende 
instanties ten behoeve van onderhoudsgerecht igden uit verdragsstaten vor-
deringen tegen onderhoudspl icht igen geldend gemaakt in hun eigen (ver-
drags)staat. In zulke procedures geldt dus niet het bezwaar, dat de onder-
houdspl icht ige zich buiten zijn eigen staat moet begeven of doen vertegen-
woord igen om tegen een dergeli jke vorder ing behoorli jk verweer te kunnen 
voeren. 

Hoewel de ondergetekenden open oog hebben voor de bezwaren tegen 
het forum van de eisende parti j welke desti jds hebben geleid tot het maken 
van het voorbehoud ex artikel 18 van het verdrag van 1958, menen zij dat de-
ze bezwaren in het licht van de latere ontwikkel ingen - met name het feit dat 
Nederland partij is geworden bij het Brusselse executieverdrag, waar dit fo-
rum uitdrukkel i jk is erkend - niet de doorslag mogen geven bij de beslissing 
ten aanzien van de bekracht iging van het onderhavige Haagse verdrag, dat 
niet in de mogel i jkheid van een dergeli jk voorbehoud voorziet. In dit ver-
band is het interessant te zien dat, terwi j l de Conferentie van 1956 (Achtste 
Zitt ing), zij het aarzelend en slechts in de vo rm van een voorbehoud, er nog 
toe kon beslui ten het fo rum van de eisende partij te ecarteren, de Conferen-
tie van 1972 (Twaalfde Zitt ing) de in het aan haar gepresenteerde verdrags-
ontwerp nog voorkomende voorbehoudsmogel i jkheid van gelijke strekking 
met grote meerderheid heeft verworpen. Behalve de delegatie van het Ko-
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ninkrijk stemden slechts twee andere delegaties (Japan en Tsjechoslowakije) 
ten gunste van het handhaven van dit voorbehoud. 8 

Er is voorts bevoegdheid van de rechterlijke autoriteit van de staat van 
herkomst van de beslissing, wanneer de onderhoudspl icht ige zowel als de 
onderhoudsgerecht igde ten t i jde van de inleiding van het geding de natio-
naliteit van die staat hadden. Deze bevoegdheidsregel is niet reeds terug te 
v inden in het verdrag van 1958; evenmin komt zij voor in het algemene ver-
drag van 1971. Het betreft hier dus een bijzondere bevoegdheidsregel , welke 
in het verdrag is opgenomen op de uitdrukkeli jke wens van een aantal staten 
die in hun nationale recht een dergelijke regel kennen, welke het mogel i jk 
maakt dat deze onderdanen, ook al hebben zij hun gewone verbli j fplaats niet 
in dat land, in hun nationale staat een rechter vinden die over hun geschi l len 
ter zake van onderhoud kan beslissen. Een dergeli jke regel is vergeli jkbaar 
met ons artikel 814, eerste lid onder a Wetboek van Burgerli jke Rechtsvorde-
r ing, dat aan de Nederlandse rechter rechtsmacht toekent ter zake van echt-
scheiding, scheiding van tafel en bed en ontb inding van het huweli jk na 
scheiding van tafel en bed ingeval parti jen Nederlanders zijn, ook al wonen 
zij buiten Nederland. Voorbeelden van een bevoegdheidsregel welke op de 
gezamenlijke nationaliteit van parti jen is terug te voeren v indt men ook in ar-
tikel 2, no. 3 van het Haagse echtscheidingsverdrag van 1970 en in artikel 3, 
eerste lid onder b) van het Haagse adoptieverdrag van 1965 (bevoegdheid 
van de rechter van het land waarvan beide adoptanten onderdaan zijn). Het 
beginsel dat men in zaken van famil ierecht steeds een fo rum kan v inden in 
zijn nationale staat is dus niet ongewoon ; wegens het verband tussen fami-
lierecht en onderhoudsverpl icht ingen kan een op de nationaliteit gebaseer-
de rechtsmacht ook in deze zaken aanvaardbaar worden geacht. 

Het verdrag eist niet, dat de beide parti jen uitsluitend de nationaliteit van 
het land waar de beslissing is gegeven hebben. De rechter die over de erken-
ning en uitvoerbaarverklaring moet oordelen behoeft bij zijn controle van de 
bevoegdheid van het oorspronkeli jke gerecht slechts na te gaan of beide 
part i jen in elk geval die nationaliteit bezaten. 

De onder nr. 3 gegeven bevoegdheidsregel berust op de uitdrukkeli jke of 
st i lzwijgende berust ing (onderwerping) van de verweerder in (aan) de keuze 
van het forum door de gedaagde. Deze regel vindt men steeds in dit type 
verdragen. Zij is ook te v inden in het verdrag van 1958 (artikel 3 onder 3) en 
in het algemene executieverdrag (artikel 10 onder 6). Er is sprake van de 
«verweerder», anders dan in het verdrag van 1958, waar alleen de onder-
houdspl icht ige is genoemd. Het is denkbaar dat de onderhoudspl icht ige de 
onderhoudsgerecht igde in rechte oproept om verminder ing of ontslag van 
zijn verpl icht ing te verkr i jgen. Ook dan is de regel toepasseli jk. 

Artikel 8 

8 Zie Actes et Documents de la Xllme Session, 
Tomé IV blz. 212, Ik. 

Ook de Staatscommissie I.P.R. heeft in haar 
advies duidelijk aangegeven dat het forum van 
de eiser in de huidige rechtsontwikkeling als 
aanvaardbaar moet worden beschouwd: «Het 
ontbreken van een mogelijkheid tot het maken 
van een voorbehoud - in het kader van het 
Executieverdrag - met betrekking tot de inter 
nationale rechterlijke bevoegdheid op grond 
van de verblijfplaats van de onderhoudsge-
rechtigde kan naar het oordeel van de Staats-
commissie aan bekrachtiging niet in de weg 
staan». 
8a Een ontwerp van Rijkswet tot goedkeuring 
van dit verdrag is in voorbereiding. 

De hier gegeven bevoegdheidsregel speelt slechts, wanneer die van arti-
kel 7 niet kan worden toegepast. Het artikel zal dus slechts in u;tzonderl i j-
ke gevallen te pas komen. Het is ingegeven door de wens, een coördinat ie 
tot stand te brengen met het reeds hiervoor bij de bespreking van artikel 7 
genoemde Haagse verdrag van 1 juni 1970 inzake de erkenning van interna-
t ionale echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed . p ' Ingevolge dat 
verdrag bestaat een verpl icht ing tot het erkennen van beslissingen inzake 
echtscheiding en scheiding van tafel en bed welke gegeven zijn door een in 
de zin van dat verdrag bevoegde rechter. De in artikel 2 van dat verdrag ge-
noemde bevoegdheidsgronden vallen evenwel niet geheel samen met die 
van artikel 7 van het onderhavige verdrag. Om nu te voorkomen, dat staten 
die bij beide verdragen partij zijn in sommige gevallen de beslissing inzake 
echtscheiding of scheiding van tafel en bed wèl te zamen met de daarmee 
samenhangende beslissing inzake het onderhoud kunnen erkennen en in 
andere gevallen (wegens de discrepantie van bevoegdheidsgronden) niet, is 
de regel van artikel 8 toegevoegd. 
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Artikel 9 

Vergelijk artikel 9 van het algemene executieverdrag van 1971. De daar ge-
geven regel geldt niet voor bij verstek gegeven beslissingen. Het onderhavi-
ge verdrag gaat verder en laat ook ten aanzien van die beslissingen geen 
toetsing toe door de exequatur-rechter van de feitelijke overwegingen, op 
grond waarvan de rechter die de oorspronkelijke beslissing heeft gegeven 
zijn bevoegdheid heeft gebaseerd. Als typisch voorbeeld kan gelden, dat de 
vreemde rechter heeft aangenomen dat de verweerder zijn gewone verblijf-
plaats had in dat land, op grond van de feitelijke vaststelling dat hij daar in 
het bevolkingsregister van een der gemeenten was ingeschreven. 

Artikel 12 bepaalt, dat de autoriteit van de aangezochte staat in beginsel 
niet onderzoekt of de beslissing juist is. Het onderhavige artikel, in samen-
hang met de artikelen 7 en 8, leidt ertoe dat de rechter bij de toetsing van de 
bevoegdheid alleen mag nagaan of de rechtsoverwegingen welke de oor-
spronkelijke rechter tot het aannemen van bevoegdheid (in directe zin) heb-
ben geleid juist zijn. Een dergelijke rechtsoverweging kan bij voorbeeld zijn, 
dat de rechter op grond van bepaalde processuele gedragingen van de ver-
weerder aanneemt, dat deze bij zijn verweer geen voorbehoud ten aanzien 
van de bevoegdheid maakt en zich uitdrukkelijk of stilzwijgend aan de 
rechtsmacht van de rechter onderwerpt. Een ander voorbeeld is dat de 
vreemde rechter, bij voorbeeld in verband met artikel 7 onder 2, door inter-
pretatie van de nationaliteitswetgeving van zijn land heeft vastgesteld dat 
partijen de nationaliteit van zijn land hebben. Ook dan is van een «rechts-
overweging» sprake. 

Artikel 10 

Vergelijk artikel 14, tweede lid, van het algemene executieverdrag van 
1971. Denkbaar is, dat er reden is tot weigering van het exequatur op de ver-
oordeling tot betaling aan de ex-echtgenoot terwijl dit met betrekking tot het 
onderhoud van het kind wel kan worden gegeven. 

Artikel 11 

Vergelijk artikel 7 van het verdrag van 1958. Het artikel strekt er toe een 
mogelijk punt van twijfel weg te nemen ten aanzien van de rechtskracht van 
het exequatur ten opzichte van nog verschuldigde betalingen. 

Artikel 12 

Vergelijk artikel 5 van het verdrag van 1958 en artikel 8 van het algemene 
executieverdrag van 1971. Het betreft hier een hoofdbeginsel van executie-
verdragen. Het verbod tot toetsing lijdt geen enkele uitzondering. Ook bij 
voorbeeld de vraag of het juiste recht is toegepast met het oog eventueel op 
de naleving van het verdrag inzake de toepasselijke wet in onderhoudszaken 
is aan het oordeel van de exequatur-rechter onttrokken. Een toetsing via de 
weg van de openbare orde zal evenmin mogelijk zijn: immers alleen tegen 
de erkenning of tenuitvoerlegging mag deze exceptie worden aangewend, 
niet tegen de overwegingen van de uitspraak. 

De exequatur-rechter kan dus bij de verlening van zijn toestemming geen 
enkele verandering brengen in de uitspraak, bij voorbeeld door het bedrag 
van de verplichting te verminderen of de termijnen van de betaling te wijzi-
gen. Evenmin kan hij een uitstel toestaan. Tegen de tenuitvoerlegging zelf 
staan uiteraard aan de onderhoudsplichtige wel de middelen ter beschikking 
welke in de wet van zijn land zijn voorzien, bij voorbeeld een beroep op de 
president in kort geding (artikel 438 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring). Deze kan bevelen dat de tenuitvoerlegging wordt geschorst, bij voor-
beeld wanneer de onderhoudsplichtige kan aantonen dat hij een vordering 
heeft ingesteld bij het oorspronkelijke gerecht tot vermindering of opheffing 
van zijn verplichting. 
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Artikel 13 

Vergelijk artikel 6 van het verdrag van 1958 en artikel 14, eerste l id, van het 
algemene executieverdrag van 1971. Voor Nederland zijn van toepassing de 
bepal ingen van de bij de wet van 7 oktober 1964, Stb. 381, ingevoerde Ne-
gende Titel van het Wetboek van Burgerli jke Rechtsvordering (art. 985-992). 
Een ui tvoer ingswet zoals voorzien bij de goedkeuring van het verdrag van 
1958 (Wet van 14 november 1963, Stb. 498) is dus niet nodig. 

Artikelen 14-17 

Deze bepal ingen regelen enkele zaken van de tenui tvoer legging. Ten aan-
zien van deze onderwerpen gaat het verdrag dus vóór de nationale wet die 
ingevolge artikel 13 in beginsel op de tenui tvoer legging toepasselijk is. Vgl. 
artikel 992 Wetboek van Burgerli jke Rechtsvordering. 

Als voorbeeld van een situatie waar in artikel 14 nutt ig kan zijn, kan worden 
gedacht aan het geval dat de onderhoudsgerecht igde in het besef dat het 
toegekende onderhoud niet in verhouding staat tot wat naar de maatstaven 
van de wet van het aangezochte land zou zijn toegekend, bij voorbaat een 
verminder ing toepast om zeker te zijn dat tegen de tenui tvoer legging niet de 
exceptie van openbare orde word t ingeroepen. 

Het beginsel van artikel 15 vindt men reeds in artikel 9 van het verdrag van 
1958 en artikel 18 van het algemene executieverdrag van 1971. Is de onder-
houdsgerecht igde in het land van oorsprong slechts toegelaten tot procede-
ren tegen verminderd tarief, dan moet hem bij de tenui tvoer legging toch 
vol ledig kosteloze rechtsbijstand worden toegekend. In dat opzicht gaat dus 
het onderhavige artikel verder dan de evenvermelde, welke ten voorbeeld 
stonden. 

Wat betreft het verval len van het vereiste van het stellen van een cautio ju-
dicatum solvi moge worden herinnerd aan artikel 9, tweede lid, van het ver-
drag van 1958 alsmede aan artikel 17 van het algemene executieverdrag van 
1971, die beide hetzelfde beginsel bel ichamen. 

Artikel 17 

Vergelijk artikel 13 van het algemene executieverdrag van 1971. Vergelijk 
voorts artikel 986 Wetboek van Burgerli jke Rechtsvordering, dat de mogeli jk-
heid toelaat tot het eisen van legalisatie van stukken. Het verdrag verbiedt 
dit. Wat betreft de taal waar in de stukken moeten zijn gesteld stelt het ver-
drag voorop , dat een vertal ing in de taal van de aangezochte staat moet wor-
den overgelegd; daarvan kan dispensatie worden verleend door de exequa-
tur-rechter. Ingevolge evenvermeld artikel van de Nederlandse wet kan de 
rechter een vertal ing in het Nederlands eisen van de overgelegde stukken. 
De Nederlandse rechter neemt ingevolge artikel 986 Rv. in beginsel genoe-
gen met onvertaalde stukken; de ontheff ing bedoeld in artikel 17, lid 1, sub 5 
moet dus worden geacht te zijn verleend en behoeft geen apart besluit van 
de aangezochte autoriteit. 

Dat niet is voldaan aan artikel 17 is geen grond tot weiger ing van erken-
ning of verlening van verlof tot tenui tvoer legging; de rechter zal zijn beslis-
sing moeten aanhouden totdat alle vereiste stukken en, eventueel, vertal in-
gen zijn overgelegd. 

Artikelen 18-20 

Deze aanvul lende bepalingen betreffende openbare instel l ingen zal men 
tevergeefs zoeken in het oudere verdrag van 1958. Dat zij in het onderhavige 
verdrag zijn opgenomen is een gevolg van de omstandigheid dat in steeds 
meer landen een officiële instantie, zoals te onzent de Raad voor de Kinder-
bescherming, in de Duitse Bondsrepubliek het Jugendamt, krachtens de wet 
bevoegdheden heeft verkregen in onderhoudszaken. Wanneer deze instan-
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ties onderhoud hebben uitgekeerd aan de hun toever t rouwde personen, dan 
hebben zij verhaal voor die bedragen op de onderhoudspl icht ige, vg l . ons 
artikel 241, vi j fde l id, 273 en 333 Boek 1 Burgerli jk Wetboek. Maar 
ook wanneer zij in andere situaties op grond van hun wettel i jke taak de ver-
pl icht ingen van onderhoudspl icht igen vervul len, zul len zij als gesubrogeer-
de verhaal kunnen nemen op de onderhoudspl icht ige. Hetzelfde geldt uiter-
aard voor andere speciale diensten van de overheid. Onder «openbare in-
stel l ingen» in de zin van het verdrag moeten in de ru imste zin worden begre-
pen alle instel l ingen - zowel overheidsinstel l ingen als pr ivaat rechte l i j ke-
welke op grond van de wet een taak hebben welke met zich mede kan bren-
gen het voorzien in het onderhoud van behoeft ige personen. 

De rechter welke in de aangezochte staat over de erkenning of uitvoer-
baarverklaring van op verzoek van zulke instel l ingen tegen een onderhouds-
pl ichtige verkregen beslissingen moet oordelen, heeft een verdergaande toet-
singspl icht dan wanneer het een door een onderhoudsgerecht igde direct 
ui tgelokte beslissing betreft. Hij moet immers in de eerste plaats nagaan of 
de openbare instel l ing volgens de wet die haar beheerst inderdaad verhaal 
heeft op de onderhoudspl icht ige en voorts, of volgens de op grond van zijn (des 
rechters) eigen confl ictenrecht toepasseli jke wet er een onderhoudsverpl ich-
t ing bestaat tussen de onderhoudsgerecht igde aan w ie docr de openbare in-
stel l ing onderhoud is verschaft en de onderhoudspl icht ige tegen w ie de er-
kenning c.q. ui tvoerbaarverklar ing van de door die instel l ing verkregen be-
slissing word t gevraagd. Wat het eerste vereiste betreft mag worden aange-
nomen dat de toepasseli jke wet is: de wet van het land waar de openbare in-
stel l ing is gevestigd en waaraan zij haar bevoegdheden ontleent. De verif ica-
tie zal hier in het a lgemeen wel geen moei l i jkheden opleveren, zeker wan-
neer de openbare instel l ing de voorzorg neemt om in haar verzoek aan te ge-
ven aan welke wetsbepal ingen zij haar bevoegdheid ontleent en op grond 
van welke regels zij het recht heeft de terugbetal ing van de onderhouds-
pl icht ige te vorderen. Wat betreft de tweede voorwaarde, de verif icatie of er 
volgens de toepasseli jke wet een onderhoudsverp l icht ing bestaat, zal de 
openbare instell ing er goed aan doen in haar verzoek aan te geven op grond 
van welke wettel i jke bepal ingen de onderhoudspl icht voor de onderhouds-
pl icht ige bestond. Normaal gesproken zal dit zijn de wet van het land van 
de woonplaats van de onderhoudsgerecht igde, waar ook de openbare in-
stel l ing is gevestigd die hem uitkeringen heeft gedaan. Ingevolge artikel 4 
van het verdrag inzake de toepasseli jke wet komt deze wet ook in eerste in-
stantie voor toepassing in aanmerking. De reden waarom de verdragsop-
stellers deze ver gaande controle door de exequateur-rechter hebben ver langd 
is, dat zij van oordeel waren dat de erkenning en tenui tvoer legging van een 
beslissing inzake het verhaal door de openbare instel l ing alleen mocht wor-
den toegestaan in de geval len waar in die openbare instel l ing in het aange-
zochte land zelf een dergeli jke beslissing zou hebben kunnen verkr i jgen. 

Gaat het in artikel 18 om het geval dat de beslissing in het land van oor-
sprong is gegeven op verzoek van de openbare instel l ing zelf, in het geval 
van artikel 19 betreft het een tussen een onderhoudsgerecht igde en een on-
derhoudspl icht ige gegeven beslissing welke de openbare instel l ing, daartoe 
volgens het haar beheersende recht bevoegd, in de plaats van de eerstge-
noemde verzoekt te erkennen of ui tvoerbaar te verklaren. Zowel in het geval 
van artikel 18 als in dat van artikel 19 kan de openbare instel l ing slechts er-
kenning c.q. ui tvoerbaarverklar ing van de beslissing vragen tot het bedrag 
van de door haar aan de onderhoudsgerecht igde verstrekte ui tker ingen. Aan 
de woorden van de tekst mag evenwel geen onnodig restrictieve interpreta-
tie worden ont leend: het is niet de bedoel ing van de verdragsopstel lers ge-
weest de openbare instel l ing te nopen voor elke n ieuwe door haar verr ichte 
ui tkering een exequatur te vragen. Een beslissing welke betrekking heeft op 
toekomst ige betal ingen - zie artikel 11 - valt onder de werking van het ver-
drag, ook wanneer de erkenning c.q. ui tvoerbaarverklar ing daarvan word t 
verzocht door een openbare instell ing op grond van de artikelen 18 en 19. 
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Wel kan de debiteur zich verzetten tegen de tenui tvoer legging van de (erken-
de) besl issing in zoverre deze tot een hoger bedrag word t gegeven dan het 
daadwerkel i jk door de openbare instel l ing aan de onderhoudsgerecht igde 
uitgekeerde bedrag. 

Artikel 21 

De ui tbreid ing tot schikkingen is een ver ru iming ten opzichte van het ver-
drag van 1958, dat al leen op beslissingen in de eigenli jke zin des woords be-
trekking heeft. De woorden «voor zover die voorwaarden toepasseli jk 
zijn» zijn opgenomen met het oog op een bepal ing als die van artikel 6 (ver-
stek). 

Artikelen 22-29 

9 Zie bij voorbeeld artikel 16 van het Neder-
lands-Belgische executieverdrag (1925); arti-
kel 8 van het Nederlands Italiaanse executie-
verdrag 11959). Trb. 1959, 137; artikel 16 van 
het Nederlands-Duitse executieverdrag (1962), 
Trb. 1962, 108, artikel 8 van het Nederlands-
Oostenrijkse executieverdrag (1963), Trb. 1963, 
51; artikel 50 van het Brusselse executiever-
drag(1968), Trb. 1969, 101. 

Deze «Diverse bepal ingen» behoeven merendeels geen ui tvoer ige be-
spreking. Artikel 22 huld igt een beginsel, dat ook reeds in artikel 10 van het 
verdrag van 1958 zijn ui tdrukking vond . De bepal ing is wat haar bewoord ing 
betreft voornamel i jk geïnspireerd door artikel 10 van het Verdrag van New 
York van 20 juni 1956 inzake het verhaal in het bu i ten land van uitkeringen tot 
onderhoud . 

De regel van artikel 23, reeds terug te v inden in artikel 11 van het verdrag 
van 1958, nameli jk dat de inhoud van het verdrag is op te vatten als een mi-
n i m u m en dat de onderhoudsgerecht igde (c.q. de onderhoudspl icht ige) zich 
kan (blijven) beroepen op voor hem gunstiger regels, hetzij ont leend aan an-
dere verdragsregel ingen, hetzij ont leend aan het interne recht van de aange-
zochte staat, mag niet zo worden geïnterpreteerd dat de belanghebbende 
terzake van één onderhoudspl icht op sommige punten zich op het verdrag, 
op andere zich op de wet van de aangezochte staat of op andere internatio-
nale regelen zou mogen beroepen, al naar mate het gunst ig voor hem uit-
komt. 

Art ikel 24 verleent aan het verdrag (een zekere mate van) terugwerkende 
kracht. Het is ook van toepassing op vóór de da tum van inwerkingtreding 
gegeven beslissingen en het gaat in dit opzicht dus verder dan artikel 12 van 
het verdrag van 1958, doch de ui tvoerbaarverklar ing kan slechts worden ge-
geven voor wat betreft de na de inwerk ingt red ing verschuldigde betal ingen. 
Voor de achterstall ige betal ingen van vóór die da tum blijft dus het c o m m u -
ne recht van de aangezochte staat gelden. 

Art ikel 25 geeft gelegenheid tot het ui tbreiden van het verdrag tot alle au-
thentieke akten welke uitvoerbaar zijn in de staat van herkomst. Met name 
hadden de verdragsopstel lers op het oog notariële akten welke een executo-
riale titel opleveren. In verschi l lende execut ieverdragen waarbi j het Konink-
rijk parti j is worden dergeli jke akten op één lijn gesteld met rechterl i jke be-
sl issingen9 . Er kan, gelet op de strekking van het verdrag, geen bezwaar te-
gen bestaan dat de hier bedoelde verklaring voor Nederland word t afgelegd. 
De daarmee verkregen ui tbreiding van de werk ing van het verdrag geldt al-
leen jegens staten die dezelfde verklaring hebben afgelegd. 

Art ikel 26 betreft de door het verdrag toegestane voorbehouden. Deze 
hebben betrekking op het toepassingsgebied van het verdrag. Het onder nr. 1 
beschreven voorbehoud strekt ertoe van het toepassingsgebied uit te slui-
ten onderhoudsverp l icht ingen jegens meerder jar igen, of «minderjar ige ge-
huwden», welke rusten op anderen dan de echtgenoot of voormal ige echt-
genoot, voor zover die verpl icht ingen zich uitstrekken over het t i jdvak na het 
huwel i jk of het bereiken van de leeft i jd van 21 jaar. Voorts kan ingevolge nr. 2 
het toepassingsgebied van het verdrag worden beperkt door ui tslui t ing 
van beslissingen en schikkingen inzake onderhoudsverp l icht ingen tussen 
personen die elkaar in de zijlinie bestaan als b loed- en aanverwanten. Ten 
slotte is ook een voorbehoud mogel i jk - zie nr. 3 - met betrekking tot beslis-
singen en schikkingen welke strekken tot betal ing van een som ineens. Dit 
laatste voorbehoud is speciaal op Britse wens opgenomen. 
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Wat betreft deze mogelijkheden tot voorbehoud moet worden vooropge-
steld, dat zij de uniformerende werking van het verdrag nadelig beïnvloeden 
en dat in beginsel er geen gebruik van ware te maken. Anderzijds is het on-
wenselijk dat door de werking van het verdrag beslissingen zouden moeten 
worden erkend en tenuitvoergelegd welke een onderhoudsplicht scheppen 
die, bij voorbeeld, in géén van de nationale wetten van de betrokken partijen 
(of in hun gemeenschappelijke nationale wet) bestaat en welke volgens die 
wetten (of wet) niet zouden kunnen zijn gegeven. Zo kent onze wet niet de 
onderhoudsverplichting tussen personen die elkaar in de zijlinie bestaan. 
Zou een Nederlander overeenkomstig de wet van het land waar zijn Neder-
landse zuster verblijft worden veroordeeld tot onderhoud aan haar, dan kan 
tegen de erkenning van die beslissing en de tenuitvoerlegging in Nederland 
geen verweer worden gevoerd op grond van het ontbreken van een dergelij-
ke verplichting volgens Nederlands recht, tenzij men zich zou willen baseren 
- hetgeen gelijk hierboven betoogd niet aanbaardbaar zou zijn - op de excep-
tie van de openbare orde. Het lijkt daarom aangewezen om voor Nederland het 
voorbehoud van het eerste lid van nr. 2 onder a te maken. Het gevolg daar-
van is, dat vreemde beslissingen over onderhoud in de zijlinie van het ver-
drag worden uitgesloten en in Nederland door het nationale internationaal 
privaatrecht worden beheerst. Daardoor heeft de rechter meer vrijheid om 
van geval tot geval te beoordelen of hij rechtskracht, en zo ja in welke mate, 
aan zo een buitenlands alimentatievonnis kan toekennen. 

De artikelen 27 en 28 bevatten bepalingen met betrekking tot de proble-
men welke zich kunnen voordoen wanneer wordt verwezen naar de wet van 
een staat die binnen zijn grenzen twee of meer rechtsstelsels kent die van 
toepassing zijn op verschillende categorieën personen, bij voorbeeld door te 
onderscheiden naar religieuze en ethnologische criteria of twee of meer ge-
biedsdelen omvat waarin op het stuk van de verdragsmaterie verschillende 
rechtsstelsels worden toegepast. Deze bepalingen behoren tot de vaste cau-
sules welke men in de modernste Haagse verdragen aantreft, zie bij boor-
beeld de artikelen 13-16 van het echtscheidingsverdrag van 1 juni 1970. Er 
bestaat geen aanleiding voor Nederland gebruikte maken van de in het laat-
ste lid van artikel 28 voorziene mogelijkheid tot het maken van een voorbe-
houd ten aanzien van de toepassing van een of meer van deze regels. Het is 
nu eenmaal een feitelijk gegeven dat in sommige staten verschillende bevol-
kingsgroepen aan verschillende rechtssystemen onderworpen zijn. Dit is 
een particulariteit eigen aan het positief recht van vele staten, waaraan men 
bezwaarlijk kan voorbijgaan. 

Zoals artikel 29 aangeeft, bedoelt het onderhavige verdrag in de plaats te 
treden van het verdrag van 1958. Zoals in de inleidende beschouwingen 
reeds is opgemerkt, behoeft het naast elkaar bestaan van de twee verdragen 
niet tot verwikkelingen aanleiding te geven en er bestaat dus geen enkele 
aanleiding het verdrag van 1958 op te zeggen zolang niet alle landen die 
daarbij partij zijn tevens partij zijn geworden bij het onderhavige verdrag. 
Zodra dit wel het geval is, is het oude verdrag automatisch terzijde gescho-
ven, opzegging heeft dan het voordeel dat derde staten althans ten aanzien 
van Nederland geen effect meer zullen sorteren door alsnog tot het oude 
verdrag toe te treden. 

Artikelen 30-37 

Deze artikelen bevatten de gebruikelijke slotbepalingen; zij vragen niet om 
enige toelichting. 
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II. Het Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhouds 
verplichtingen 

Artikel 1 

Dit artikel beschrijft het toepassingsgebied van het onderhavige verdrag 
op geli jke wijze als artikel 1 van het verdrag inzake erkenning en tenuitvoer-
legging (hierna te noemen executieverdrag). Voor de toel icht ing moge ver-
wezen worden naar hetgeen is opgemerkt bij dat art ikel. 

Artikel 2 

'° Zie de beslissing van het Oostenrijkse Ober-
ste Gerichtshof van 6 oktober 1965, vermeld in 
Les Nouvelles Convent'ons de la Haye, T. M. C. 
Asser-Instituut 1976 blz, 159/160, alsmede de 
beslissing van het Italiaanse Corte di Cassazio 
ne van 31 mei 1969, vermeld in noot 2, blz. 436 
van het rapport Verwilghen. 

Men vergeli jke artikel 3 van het execut ieverdrag, alsmede artikel 5, tweede 
l id, van het op 24 oktober 1956 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag nopens 
de wet welke op al imentat ieverpl icht ingen jegens kinderen toepasseli jk is. 
Het onderscheid dat wordt gemaakt tussen het recht op onderhoud en de 
onder l iggende famil ierechtel i jke relatie is een grondbeginsel van dat ver-
drag; de opstellers van het onderhavige verdrag zijn van hetzelfde beginsel 
u i tgegaan. Dit onderscheid maakt het verdrag aanvaardbaar voor alle staten 
welke enerzijds de aanspraak op onderhoud als een uitvloeisel beschouwen 
van famil ierechtel i jke betrekkingen en die anderzi jds wensen te voorkomen 
dat de voorafgaande vraag betreffende het bestaan van die betrekkingen 
noodzakeli jkerwijs eveneens beheerst word t door de wet die op het levens-
onderhoud word t toegepast. Het artikel sluit evenwel niet uit, dat de rechter 
op de hoofdvraag en de prealabele vraag hetzelfde recht toepast. Sommige 
buitenlandse rechters hebben inderdaad aangenomen dat de tweedel ing 
tussen onderhoudsverpl icht ing en onder l iggende famil ierechtel i jke relatie 
niet kan worden gemaakt en dat op beide hetzelfde recht moet worden toe-
gepast. Zij beroepen zich daarbi j op de bewoord ing van artikel 1 van het ver-
drag van 1956 («De wet van de gewone verbl i j fplaats van het kind bepaalt of, 
in welke mate en van wie het kind onderhoud kan vorderen.»), alsmede op 
de voorbereidende gedachtenwissel ing voor de Conferentie van 1956'°. In-
derdaad vereist het enige inspanning, zich voor te stellen hoe een rechter 
wel kan komen tot de vaststel l ing van een onderhoudsverp l icht ing volgens 
het daarop toepasselijke recht, doch geen parti j kiest in de vraag of er tussen 
de onderhoudspl icht ige en de onderhoudsgerecht igde volgens datzelfde 
recht een famil ierelat ie bestaat van de soort waarop die onderhoudspl icht is 
gegrond. Een voorbeeld kan tot verheldering van deze problematiek leiden: 
stel dat een Frans kind dat in Nederland woont onderhoud vordert van zijn 
Franse, in Frankrijk wonende, natuurl i jke vader. De Nederlandse rechter past 
zijn eigen recht toe op de onderhoudsvorder ing en constateert, dat er vol -
gens dat recht inderdaad een onderhoudspl icht bestaat tussen een natuurl i j -
ke vader en zijn k ind. Wanneer evenwel de vader los van de onderhouds-
vraag ontkent de natuurl i jke vader te zijn, dan zal de rechter niet gehouden 
zijn die vraag ook aan de hand van het Nederlandse recht op te lossen; veel-
eer zal hij zijn regel van algemeen internationaal privaatrecht toepassen en 
geenszins gebonden zijn aan de conclusie welke aan de vaststel l ing van de 
onderhoudspl icht ten grondslag l igt: het verdrag lost, enigszins radicaal, 
een pecuniaire aangelegenheid op, maar prejudicieert niet op de vraag wel-
ke overigens de verhouding tussen parti jen is. Misschien had het verdrag ter 
zake nog duideli jker taal kunnen spreken. Wel mag worden vermeld , dat ter 
Conferentie een sterke s t roming van oordeel was, dat de prealabele vraag 
niet onafhankel i jk dient te worden behandeld, wa t de aanknoping betreft, 
van de hoofdvraag. 

Artikel 3 

De opstellers van het onderhavige verdrag hebben het beginsel van we-
derker igheid.dat nog wel is terug te v inden in het verdrag van 1956-z ie art i-
kel 6 - verlaten. De voornaamste reden om het stelsel van het oudere ver-
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drag niet te handhaven was, dat van de wetstoepassers moeilijk kan worden 
verlangd steeds na te gaan of de volgens het verdrag toepasselijke wet wel 
een wet is van een verdragsstaat. Dit noopt ertoe, telkens de staat van be-
krachtigingen van het verdrag na te gaan en kan tot vergissingen leiden 
wanneer de informatie daarover om welke reden dan ook gebrekkig is. Men 
beseffe dat in weinig lidstaten der Conferentie een informatiebron vergelijk-
baar met het Nederlands Tractatenblad bestaat. Een ander nadeel van het 
wederkerigheidsbeginsel is, dat het de wetstoepasser telkens dwingt na te 
gaan of hij de regels van het verdrag moet toepassen of dat zijn (interne) ra-
gels van internationaal privaatrecht toepasselijk zijn. Maakt men de verdrags-
inhoud als het ware tot een universele regel, dan vervalt het onderscheid 
tussen intern conflictenrecht en verdragsrecht. De inhoud van het verdrag 
treedt dan immers in alle gevallen in de plaats van het (interne) conflic-
tenrecht. Door het opgeven van het wederkerigheidsbeginsel wordt in be-
ginsel de deur opengezet voor alle rechtsstelsels in de wereld. Dat kan tot ge-
volg hebben, dat de exceptie van de openbare orde een belangrijker rol 
krijgt te spelen dan het geval zou zijn wanneer alleen de rechtsstelsels van 
verdragsluitende staten in het spel waren. Dit bezwaar hebben de verdrags-
opstellers blijbaar minder geacht dan het voordeel van de eenvoud, dat 
het gekozen «universalistische» stelsel ongetwijfeld bezit. 

In de inleidende beschouwingen is er reeds op gewezen, dat het naast el-
kaar bestaan van het oude, op het wederkerigheidsbeginsel gebaseerde, 
verdrag en het nieuwe, universeel werkende, verdrag problemen kan schep-
pen. De rechter zal er zich steeds rekenschap van moeten geven of de van 
hem gevraagde beslissing betreft een onderhoudsvordering jegens een 
minderjarige en zo ja, of dan het oude verdrag toepasselijk is of dat hij de 
door het nieuwe verdrag ingevoerde algemene regeling kan aanhouden. In-
gevolge deszelfs artikel 6 is het oude verdrag slechts van toepassing wan-
neer het kind zijn gewone verblijfplaats in een verdragsstaat heeft. Is dit niet 
het geval, dan geldt de algemene regeling van het nieuwe verdrag. Omdat 
beide verdragen uitgaan van de toepasselijkheid van de wet van het land 
waar de onderhoudsgerechtigde zijn gewone verblijfplaats heeft, zal in vele 
gevallen de toepassing van het oude verdrag tot hetzelfde resultaat leiden 
als die van het nieuwe. De verdragen tonen evenwel verschillen in de wijze 
van uitwerking van de gevallen waarin de toepassing van een andere wet 
dan die van het land van de gewone verblijfplaats van de onderhoudsge-
rechtigde wordt toegelaten of is voorgeschreven. Men vergelijke de artike-
len 2 en 3 van het oude verdrag en de artikelen 5 en 6, alsook artikel 15 voor 
het geval het daar bedoelde voorbehoud is gemaakt, van de nieuwe rege-
ling. Toch behoeft dit verschil in uitwerking niet tot verschillende uitkomsten 
te leiden. Een voorbeeld moge zulks verduidelijken. Stel dat een minderjari-
ge, die woont in land A dat partij is bij het oude verdrag, voor een rechtbank 
van land B, dat partij is bij beide verdragen, onderhoud vordert van zijn daar 
woonachtige oom, die dezelfde nationaliteit heeft als de minderjarige. De 
wet van land A kent geen onderhoudsplicht van ooms jegens neven, doch 
de gemeenschappelijk nationale wet kent die wel. De rechter van land B 
moet op grond van artikel 3 van het oude verdrag de wet toepassen die vol-
gens zijn conflictenrecht toepasselijk is, nu de wet van de woonplaats de 
minderjarige geen onderhoud toekent. Dat conflictenrecht is: de regeling 
van het nieuwe verdrag, dat ingevolge artikel 5 in dit geval de gemeenschap-
pelijke nationale wet van toepassing verklaart. De toepassing van het oude 
verdrag en die van het nieuwe leiden hier dus tot hetzelfde resultaat. 

Artikel 4 

Dit artikel bevat de hoofdregel van het verdrag: de toepasselijkheid van de 
interne wet van de gewone verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde. 
Hetzelfde beginsel wordt gehuldigd door artikel 1 van het verdrag van 1956. 
Evenals in dat verdrag wordt ook in het onderhavige het beginsel aanvaard, 
dat verandering van gewone verblijfplaats ook een dienovereenkomstige 
wijziging van de toepasselijke wet met zich meebrengt (zie het tweede lid). 
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De redenen waarom dit aanknopingspunt is gekozen zijn dezelfde als die, 
welke de opstellers van het verdrag van 1956 hebben bewogen. Men is uit-
gegaan van de vaststel l ing, dat de verpl icht ing tot onderhoud ten doel heeft 
de onderhoudsgerecht igde te beschermen en wel naar de maatstaven die in 
zijn leefgemeenschap gelden; het ligt dus voor de hand, de aanknoping in 
zijn sfeer te zoeken. De gewone verbl i j fplaats is dan het meest reële aankno-
pingspunt, immers de sociale en economische situatie van dat land is bepa-
lend voor de vraag of de onderhoudsgerecht igde behoeftig is en in welke 
mate. De gevonden regel is niet te beschouwen als een toepassing van het 
«woonplaatsbeginsel» als alternatief voor het «nationali teitsbeginsel», we l -
ke beginselen immers slechts een rol spelen in gevallen waar het om ie-
mands persoonli jke wet gaat. Het verdrag maakt de onderhoudskwesties 
juist los van het persoonli jk statuut, in de materie van het onderhoudsrecht 
is het aanwijzen van het toepasselijk recht zuiver op humanitaire en sociale 
overwegingen gebaseerd. Als zodanig is zij evenzeer aanvaardbaar voor de 
staten die het national i tei tsbeginsel, als voor die welke het woonplaatsbe-
ginsel in het confl ictenrecht op het gebied van personen en famil ierecht 
voorop stellen. 

Het motief voor de keuze van de wet van de gewone verbli j fplaats van de 
onderhoudsgerecht igde, dat zijn behoeften rechtstreeks verband houden 
met de sociale en economische situatie van zijn omgev ing, leidt log ischer 
wi js tot de regel, dat een verplaatsing van de gewone verbli j fplaats naar een 
ander land ook de toepasseli jkheid van de wet van dat land met zich mee-
brengt, met andere woorden dat afgestemd word t op de intrinsieke waarde 
van het aanknopingscr i ter ium. De vrees is wel geuit, dat de onderhoudsge-
rechtigde misbruik zou kunnen maken van die regel door zijn gewone ver-
bli j fplaats te ver leggen naar een land met een hoge levensstandaard. Deze 
beduchtheid lijkt ver gezocht; als regel zal de keuze van gewone verblijf-
plaats door geheel andere redenen zijn bepaald dan de hoogte van de le-
vensstandaard en de verwacht ing dat de onderhoudsui tker ing zich daaraan 
zal aanpassen. 

Artikelen 5 en 6 

Het verdrag heeft de duideli jke strekking, de onderhoudsgerecht igde een 
zo groot mogel i jke bescherming te geven. Ook in dit opzicht stemmen de in-
tenties van de verdragsopstel lers geheel overeen met die, welke tot de op-
stel l ing van het verdrag van 1956 hebben geleid. Evenals dat verdrag kent 
het onderhavige verdrag de mogel i jkheid van een subsidiaire aanknoping, 
welke aan bod komt wanneer de onderhoudsgerecht igde anders van elke 
bescherming verstoken zou bl i jven. Het verdrag van 1956 v a l t - artikel 3 " t e -
rug op de nationale regels van internationaal privaatrecht van de aange-
zochte rechter (autoriteit) wanneer de wet van de gewone verbl i j fplaats van 
het onderhoudsgerecht igde kind hem elk recht op onderhoud onthoudt. De-
ze oplossing kon in het onderhavige verdrag niet worden overgenomen, 
aangezien dit juist de strekking heeft (zie artikel 3) in de plaatste treden van 
die nationale confl ictregels. De gekozen oplossing bestaat in een stelsel 
van twee subsidaire posit ies: de eerste gebaseerd op de gemeenschappel i j -
ke nationaliteit van de parti jen, de volgende gebaseerd op de toepassing van 
de lex fori . Op deze wijze ontstaat een drietrapsstelsel: de wet van de gewo-
ne verbl i j fplaats, subsidiair de gemeenschappel i jke nationale wet, meer sub-
sidiair de wet van de aangezochte autoriteit. Het is duideli jk, dat in het geval 
van ontbreken van een gemeenschappeli jke nationaliteit er slechts sprake 
kan zijn van één subsidiaire mogel i jkheid, die van de wet van de aangezochte 
autoriteit. De subsidiair aangewezen wet komt steeds eerst dan aan bod 
wanneer de eerder tot toepassing geroepen wet aan de onderhoudsgerech-
t igde geen enkel onderhoudsrecht toekent. 

Het stelsel moet worden beschouwd als een compromis tussen de ter 
Conferentie naar voren tredende st romingen welke aan de wet van gemeen 
schappelijke nationali teit , dan wel aan de wet van de rechter betekenis toe-
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kenden. De eerste oplossing kan worden gegrond op het motief van solidari-
teit tussen leden van een zelfde familie, stammend uit hetzelfde land. De 
tweede vindt steun in de overweging dat het recht op levensonderhoud een 
sterk element van «openbare orde» bevat en dat uit dien hoofde de wet van 
de rechter tot toepassing geroepen is. 

Uiteraard moet de situatie waarop de artikelen 5 en 6 het oog hebben 
(«...wanneer de onderhoudsgerechtigde niet op grond van de wet....onder-
houd van de onderhoudsplichtige kan verkrijgen...«) zo worden opgevat, dat 
de primair toepasselijke wet niet voorziet in een dergelijke onderhoudsver-
plichting. Kent die wet een dergelijke verplichting wel doch is de onder-
houdsgerechtigde naar de maatstaven van die wet niet of niet meer behoef-
tig, dan is er geen sprake van een geval waarin artikel 5 of artikel 6 in het 
spel komen. 

In verband met artikel 15 juncto artikel 24 van het verdrag kan een ver-
dragsstaat het voorbehoud maken, dat zijn autoriteiten zijn interne wet toe-
passen wanneer de onderhoudsgerechtigde en de onderhoudsplichtige de 
nationaliteit van die staat hebben en de onderhoudsplichtige daar zijn gewo-
ne verblijfplaats heeft. Er is aanleiding dit voorbehoud voor het Koninkrijk te 
maken, dat in bepaalde gevallen leidt tot toepassing door de Nederlandse 
rechter van zijn eigen recht. Zie hetgeen in deze toelichting is opgemerkt bij 
artikel 15. Aan het geheel van de regels welke de toepasselijke wet aanwij-
zen moet mitsdien de regel worden toegevoegd, dat de rechter het Neder-
landse recht toepast wanneer de betrokken partijen Nederlanders zijn en de 
onderhoudsplichtige in het Koninkrijk zijn gewone verblijfplaats heeft. 

Artikel 7 

Het verdrag van 1956 sluit van zijn toepassingsgebied de onderhoudsver-
plichtingen tussen personen die elkaar bestaan in de zijlinie uit. Lang niet al-
le wetgevingen kennen deze onderhoudsverplichting; ook Boek 1 BW kent 
haar niet. Wat betreft de onderhoudsverplichtingen tussen aanverwanten 
geldt eveneens dat er grote verscheidenheid bestaat in de wetgeving van de 
verschillende landen. De Conferentie van 1972 heeft evenwel het toepas-
singsgebied van het verdrag niet willen beperken, voornamelijk ook om het 
effect van het universaliteitsbeginsel van artikel 3 niet te doorkruisen. Men 
gevoelde evenwel de behoefte om een speciale regel te geven met betrek-
king tot deze categorieën onderhoudsverplichtingen - afgezien van de mo-
gelijkheid om te dien aanzien een voorbehoud te maken (artikel 14) - waar-
door het effect van de hoofdregel enigszins wordt beperkt. Men heeft daar-
toe aan de onderhoudsplichtige een verweer toegekend tegen een ingestel-
de onderhoudsvordering op grondslag van verwantschap in de zijlinie of 
aanverwantschap, wanneer deze verplichting weliswaar ingevolge de wet 
welke toepasselijk is op grond van de artikelen 4-6 zou bestaan, doch niet in-
gevolge de gemeenschappelijke nationale wet van de partijen of, bij gebreke 
van dien, de wet van zijn (des onderhoudsplichtigen) gewone verblijfplaats. 
Het effect van deze regel is in feite, dat een onderhoudsvordering op grond-
slag van verwantschap in de zijlijn of aanverwantschap hetzij mogelijk moet 
zijn volgens van het land (of de landen) van de gewone verblijfplaats van elk 
van de beide partijen, hetzij volgens hun gemeenschappelijke nationale wet. 
In die gevallen kan namelijk het verweer ingevolge artikel 7 niet slagen. Het 
is een wat ongebruikelijke methode van werken in verdragen als de onder-
havige doch, zoals het rapport-Verwilghen opmerkt, deze oplossing heeft 
het voordeel dat zij een positieve formulering van een opeenstapeling van 
aanknopingsfactoren vermijdt, welke in geval van pluraliteit van onderhouds-
plichtigen tot grote moeilijkheden zou leiden. De gekozen oplossing wijkt 
ook van die van een positieve formule af, doordat zij in de vorm van een 
exceptie is gegoten, welke door de belanghebbende zelf moet worden opge-
worpen. 
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Artikel 8 

' ' In het (vroegere) Duitse en Oostenrijkse 
recht bekende mogelijkheid tot opheffing van 
het huwelijk bij dwang, dwaling of bedrog. Zie 
rapport Verwilghen blz. 447. 

Het verdrag voorziet in een speciaal regime voor onderhoudsverpl icht in-
gen tussen gescheiden echtgenoten en de herziening van beslissingen be-
treffende deze verpl icht ingen. Deze worden in de staten waar deze echt-
scheiding is ui tgesproken of waar zij wordt erkend in afwi jk ing van de artike-
len 4 -6 , beheerst door de wet welke op de echtscheiding is toegepast. Het-
zelfde geldt voor scheidingen van tafel en bed en gevallen van nietigverkla-
ring of verniet iging van het huweli jk, daaronder begrepen «Aufhebung der 
Ehe»1 ' . Deze ui tzondering is te verklaren uit de rechtspraktijk van veel staten, 
waar de rechter er als het ware van nature toe neigt dezelfde wet toe te pas-
sen op de echtscheiding zelf als op de gevolgen. De aandacht word t er op 
gevest igd, dat artikel 8 zich beperkt tot onderhoudsverpl icht ingen tussen de 
gescheiden echtel ieden, dus niet die jegens de kinderen omvat. In dit opzicht 
is de uitzondering hier beperkter geformuleerd dan de vergeli jkbare bepa-
ling van artikel 8 van het verdrag inzake erkenning en tenui tvoer legging van 
beslissingen in onderhoudszaken, waar geheel in het algemeen sprake is 
van «onderhoud verschuldigd op grond van een echtscheiding.. .etc». Dit zal 
tot gevolg hebben dat de rechter in echtscheidingszaken toch veelal een af-
zonderl i jk aanknopingscr i ter ium moet toepassen wanneer het gaat o m de 
onderhoudsverpl icht ingen jegens de kinderen. Voor de Conferentie heeft dit 
duidel i jke praktische nadeel van het stelsel lichter gewogen dan het theoret i-
sche voordeel , dat aldus onderscheid word t gemaakt tussen onderhouds-
verpl icht ingen van duideli jk verschil lend karakter. 

De formule «In afwi jk ing van het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 6, 
beheerst de op de echtscheiding toepasseli jke wet, in de verdragslui tende 
staat waar de echtscheiding is ui tgesproken of erkend, de onderhoudsver-
pl icht ingen etc.» is bijzonder gedrongen. De te grote beknoptheid zou tot 
onduidel i jkheid kunnen leiden en daarom is het van belang de beide catego-
rieën gevallen te onderscheiden welke men op het ooq heeft gehad. 

In de eerste plaats ziet het artikel op de gevallen dat een echtscheiding in 
een verdragsstaat is uitgesproken en dat de onderhoudsvorder ing is inge-
steld voor een gerecht van diezelfde staat, hetzij tegeli jkert i jd met de vorde-
ring tot echtscheiding, hetzij daarna, hetzij voor hetzelfde gerecht of voor 
een ander gerecht van die staat. In deze gevallen past de rechter op de on-
derhoudsvorder ing hetzelfde recht toe als op de echtscheiding, bij voor-
beeld de gezamenli jke nationale wet of, bi j verschil van nationali teit , de wet 
van de laatste gemeenschappeli jke woonplaats of de lex for i . 

In de tweede plaats ziet het artikel op gevallen dat een in het bui tenland 
uitgesproken echtscheiding in een verdragsstaat word t erkend, hetzij op 
g rond van het commune confl ictenrecht van die staat hetzij ingevolge een 
verdrag, bij voorbeeld het Haagse verdrag van 1 juni 1970 inzake de erken-
ning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed. Wanneer dan op 
g rond van die echtscheiding in die verdragsstaat een onderhoudsvorder ing 
word t ingesteld door een gescheiden echtgenoot tegen de andere, moet de 
rechter daarop toepassen de wet die op de in het bui tenland uitgesproken 
echtscheiding is toegepast. Het zal niet alt i jd uit die uitspraak bl i jken, welke 
wet is toegepast. Men denke met name aan verstekzaken. De rechter zal dan 
moei te moeten doen om na te gaan welke wet in de ogen van de bui tenland-
se rechter toepasselijk was, of - indien dit niet mogeli jk is - kunnen conclu-
deren tot het vermoeden dat de rechter zijn eigen recht heeft toegepast. 

Wanneer het betreft een echtscheiding die niet in de verdragsstaat zelf is 
ui tgesproken en daar ook niet kan worden erkend, is artikel 8 niet van toe-
passing en moet op de onderhoudsvorder ing tussen de parti jen de wet 
worden toegepast welke voortv loei t uit de artikelen 4 -6 van het verdrag. 

Art ikel 8 ziet ook op de herziening van de beslissingen inzake onderhouds-
verpl icht ingen tussen gescheiden echtel ieden. Dit vloeit voort uit de opvat-
t ing dat deze categorie onderhoudszaken steeds een aparte behandel ing be-
hoeft, immers nauw verband houdt met de gescheiden huweli jksrelatie. 
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De regel van artikel 8 kan tot onbi l l i jkheden leiden. Ter Conferentie heeft 
de Amerikaanse delegatie het voorbeeld gegeven van een in Nevada gedo-
mici l ieerde Engelsman, wiens v rouw in Engeland woon t . De Engelsman ver-
krijgt in Nevada met toepassing van de wet van die staat een echtscheiding 
bij verstek. Volgens de wet van Nevada bestaat er evenwel geen onderhouds-
plicht jegens zijn gescheiden vrouw. Zou het echtscheidingsvonnis in Enge-
land worden erkend, dan zou de Engelse rechter een vorder ing tot betal ing 
van levensonderhoud met toepassing van het recht van Nevada moeten af-
wi jzen. Deze consequent ie konden sommige staten ter Conferentie niet aan-
vaarden. Op hun aandr ingen is daarom de mogel i jkheid tot het maken van 
een voorbehoud opgenomen, zie artikel 14 onder 3, waarvan de strekking is 
dat de gevallen van verstek, wanneer de verweerder niet zijn gewone ver-
bli j fplaats had in de staat waar de beslissing is gegeven, van de toepassing 
van het verdrag worden ui tgezonderd. Bedoeld is, dat dan niet artikel 8, 
doch de artikelen 4 -6 van toepassing zullen zi jn, doch de tekst van artikel 14, 
met name de eerste zinsnede van het artikel laat deze interpretatie eigenli jk 
niet toe. Staten die het voorbehoud in deze zin wi l len ui t leggen, zullen zulks 
uitdrukkeli jk moeten aangeven. Zij zullen dit kunnen doen : als men de gehe-
le conventie in geval len als de onderhavige kan ui ts lu i ten, kan ook een min -
der ver strekkende reserve worden geformuleerd. 

W i j zien geen aanle id ing, het voorbehoud voor het Koninkri jk te maken. In 
het algemeen verdient het geen aanbevel ing, door een voorbehoud inbreuk 
te maken op de eenheid welke het Verdrag beoogt te bevorderen. Het gege-
ven voorbeeld gaat van de veronderstel l ing uit, dat de verpl icht ing tot uitke-
ring van levensonderhoud aan de gescheiden echtgenoot op een dermate 
belangrijk rechtsbeginsel berust, dat het niet gerechtvaardigd zou zijn in een 
situatie als de onderhavige een rechtsstelsel toe te passen dat deze verpl ich-
t ing niet kent. Gezien de zich wijzigende opvat t ingen ter zake van de al imen-
tatie ten behoeve van de gescheiden v rouw zouden wi j niet zo ver wi l len 
gaan. Overigens moet worden bedacht, dat de regel van artikel 8 niet opgaat 
wanneer de buitenlandse echtscheiding waar het o m gaat, in ons land niet 
voor erkenning in aanmerking komt. In dat geval immers moeten de part i jen 
als nog gehuwd worden beschouwd, en is voor «al imentat ie na echtschei-
ding» geen plaats. Hiervan zal bij voorbeeld sprake zijn, indien de parti j die 
verstek heeft laten gaan - en die geen woonplaats had in de Staat waar de 
beslissing is gegeven - niet in staat is gesteld behoorl i jk verweer te voeren. 
Evenmin komt voor erkenning in aanmerking een buitenlandse echtschei-
ding van een rechter wiens rechtsmacht onvo ldoende gefundeerd was. Om 
deze redenen lijkt de kans, dat een man die artikel 8 aangri jpt om aan zijn ali-
mentatiepl icht te on tkomen in zijn opzet zou slagen, zeer ger ing. Is, niette-
genstaande het voorgaande, de buitenlandse echtscheiding reeds een «vol-
dongen feit» geworden doordat de v rouw weer is her t rouwd, dan doet het 
probleem zich niet voor: naar Nederlands recht heeft de her t rouwde dan wel 
in concubinaat levende v rouw immers geen recht op levensonderhoud. 

Artikel 9 

De vraag welke wet toepasseli jk is op het recht van een openbare instel-
l ing om terugbetal ing te verkri jgen van een uitkering welke zij aan een on-
derhoudsgerecht igde heeft gedaan is niet geregeld in het verdrag van 
1956. Zoals uit het voorgaande blijkt, is ten aanzien van de positie van open-
bare instell ingen in het al imentatierecht voor het eerst ook in het verdrag in-
zake erkenning en tenui tvoer legging van besl issingen in onderhoudszaken 
een regeling opgenomen . Verwezen moge worden naarde artikelen 18-20 
van dat verdrag en de daarbi j gemaakte toel ichtende opmerk ingen. Volgens 
die regeling is een voorwaarde voor de erkenning van beslissingen welke 
zijn gegeven op verzoek van een openbare instel l ing die terugbetal ing vor-
dert van aan een onderhoudsgerecht igde verstrekte ui tker ingen, dat deze te-
rugbetal ing kan worden verkregen «volgens de wet die deze instel l ing be-
heerst». De vraag welke wet dit is, wordt niet beantwoord in artikel 9 van het 
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onderhavige verdrag; men mag aannemen dat dit de we t is van het land 
waar de instel l ing is gevest igd, welke wet immers het bestaan en de bevoegd-
heden van de instel l ing regelt. Het artikel stelt slechts vast, dat die wet van 
toepassing is op de vraag of een openbare instel l ing recht heeft op terugbe-
ta l ing van door haar gedane ui tker ingen. A ldus wordt op dit punt een har-
monie bereikt tussen het onderhavige verdrag en dat inzake de erkenning en 
tenui tvoer legging van onderhoudsbesl iss ingen. Zie voor de kwestie welke 
wet van toepassing is op de vraag, welke grenzen aan de verpl icht ing van de 
onderhoudspl icht ige jegens de openbare instel l ing zijn geste ld : artikel 10 
onder 3 en de daarbi j gegeven toel icht ing. De vraag in hoeverre de toepas-
selijke wet een zgn. n ih i lbeding kan frustreren doordat de bi jstand ver lenen-
de instantie verhaal zoekt op degeen wiens onderhoudsverp l icht ing bij over-
eenkomst tussen part i jen was uitgesloten word t niet opgelost ; ook in het Ne-
der lands intern recht is dit een moeil i jk punt (HR 12 oktober 1973, NJ 1974, 
271 en Wetsontwerp houdende Regelen omtrent het effect van een overeen-
komst als bedoeld in de artikelen 158 en 159 Boek 1 BW op het verhaalsrecht-
van gemeenten in verband met verleende bi js tand, zitt ing 1976-1977, 
14 134). 

Artikel 10 

Vergeli jk artikel 1, eerste en derde l id, van het verdrag van 1956. De opstel-
Iers van het verdrag van 1973 hebben zo veel mogeli jk aangesloten bij de 
tekst van het verdrag van 1956. Anders evenwel dan bij het oudere verdrag, 
is in artikel 10 duidel i jk gemaakt, dat de onderwerpen niet u i tput tend zijn op-
gesomd («inzonderheid»). 

Onder «omvang» van het onderhoud valt ook te begr i jpen: of de onder-
houdsgerecht igde achterstall ige onderhoudstermi jnen kan vorderen, alsme-
de vanaf welke leefti jd en tot welke leeftijd de onderhoudspl icht zich uitstrekt. 

Onder hetzelfde hoofd verdient bespreking de vraag of een rechtsstelsel dat, 
zoals het Nederlandse, een automatische aanpassing van de onderhouds-
verpl icht ing aan wi jz ig ingen in de levensstandaard kent (vgl. artikel 402a 
Boek 1 BW), ook wat betreft die specifieke bepal ing van toepassing moet 
wo rden geacht. Het verdrag geeft op die vraag geen uitdrukkeli jk an twoord . 
Het lijkt juist, ervan uit te gaan dat een bepal ing van de soort van artikel 402a 
BW een intrinsiek bestanddeel vormt van het (Nederlandse) al imentat ie-
recht, evenals een bepal ing als die van artikel 401 Boek 1 BW, die herziening 
van de al imentat ieverpl icht ing door de rechter mogel i jk maakt. Vergeli jk ook 
de bespreking van deze vraag bij artikel 2 van het al imentat ie-executiever-
drag. 

Bij de toel icht ing op artikel 2 is er reeds op gewezen, dat de vraag of ie-
mand gerecht igd is tot onderhoud afhankelijk kan zijn van (een beslissing in-
zake) de personenrechtel i jke staat van de betrokkene (a fs tamming ; huweli jk) 
doch dat het verdrag niet ten doel heeft de wetsconf l ic ten met betrekking tot 
die staat te regelen. 

De vraag wie gerecht igd is een onderhoudsvorder ing in te stel len en bin-
nen welke termi jn dat dient te geschieden houdt nauw verband met de ver-
wezenl i jk ing van het recht op onderhoud en de opstel lers van het verdrag 
hebben, evenals bij het verdrag van 1956, gemeend dat deze vragen be-
heerst dienden te worden door het op de onderhoudsverp l icht ing toepasse-
lijke materiële recht en niet door de wet van de rechter. De bepal ing onder 2 
heeft dus geen betrekking op zuiver procesrechteli jke te rmi jnen (hoger be-
roep, verzet etc.) en evenmin op vragen van bewijsrecht voorzover deze in 
het land waar de procedure word t gevoerd, geacht worden tot het proces-
recht te behoren en dus aan de wet van de rechter onderworpen zi jn. 

Nummer 3 doet onder de onderwerpen welke door de toepasseli jke wet 
wo rden beheerst va l len: de grenzen van de verpl icht ing van de onderhouds-
pl icht ige wanneer het openbare lichaam dat onderhoud aan de onder-
houdsgerecht igde heeft verstrekt, terugbetal ing van zijn uitkering verlangt. 
Deze regel is opgenomen in verband met artikel 9, waar in het recht van een 
openbaar l ichaam o m terugbetal ing te verkr i jgen van een aan de onder-

Tweede Kamer, zi t t ing 1978-1979, 15 669 (R 1125), nrs. 1-3 27 



houdsgerecht igde verstrekte uitkering - de vraag dus, of zulk een recht aan 
het openbaar l ichaam toekomt - onderworpen wordt aan de wet die het l i-
chaam beheerst. De vraag, aan welke grenzen de verpl icht ing tot terugbeta-
l ing aan het openbaar l ichaam is gebonden, bli jft evenwel beheerst door de 
wet die uit hoofde van de artikelen 4-8 toepasselijk is op de onderhoudsver-
pl icht ing. Ook al komt dus het openbaar l ichaam krachtens de wet die het 
beheerst een recht tot verhaal toe, dan kan dat recht niet worden verwezen-
lijkt wanneer de wet die de onderhoudsverpl icht ing beheerst niet voorziet in 
een verpl icht ing van een persoon tot het betalen van onderhoud aan degene 
aan wie het openbaar lichaam uitkeringen heeft gedaan. Beperkt deze wet 
de onderhoudsui tker ingen hetzij naar t i jd hetzij naar omvang, dan is ook het 
openbaar l ichaam slechts in die mate gerecht igd tot verhaal van de uitkerin-
gen die het heeft gedaan. 

Artikel 11 

Het eerste lid behoeft wein ig toel icht ing. Het betreft hier de gebruikeli jke 
openbare-ordeclausule. Zeker in een verdrag als het onderhavige, dat een 
universele strekking heeft, kan deze exceptie niet worden gemist. Vergelijk 
hetgeen in dit verband hiervoor is opgemerkt bij artikel 3. Voorts is nog van 
belang de vraag of op grond van de positieve werk ing van de openbare orde 
de toepassing kan worden afgewezen van een wet welke de onderhoudsge-
rechtigde minder toekent dan de wet van de rechter zou hebben gedaan. De 
opvatt ing dat de normen van de lex fori in onderhoudszaken het min i -
m u m aangeven is w i j d verbreid. Niettemin zal de rechter niet licht in deze 
gedachtengang mogen verval len, aangezien de waarde van het verdrag op 
deze wijze sterk zou worden aangetast. In verband met de omstandigheid 
dat het verdrag de toepassing van de wet van het land van de gewone ver-
bli jfplaats van de onderhoudsgerecht igde als hoofdregel heeft voorop ge-
steld en dat het f o r u m van de eiser in onderhoudszaken algemeen word t 
aanvaard (zie artikel 7 van het executieverdrag en het daarbij opgemerkte), 
zal het vaak voorkomen dat de toepasselijke wet en de lex fori samenval len. 

Het tweede lid bevat een regel van materieel recht welke ertoe kan leiden 
dat de op grond van het verdrag toepasselijke wet niet in haar gehele om-
vang aan bod komt. Immers steeds moet - ook al zou die wet anders bepa-
len - bij de vaststel l ing van de hoogte van de onderhoudsui tker ing rekening 
worden gehouden met enerzijds de behoeften van de onderhoudsgerecht ig-
de en anderzijds de draagkracht van de onderhoudspl icht ige. Deze «gulden 
regel» van het al imentat ierecht welke in vele codificaties is te v inden - zie ar-
tikel 397, eerste l id, Boek 1 BW - fungeert in het onderhavige verdrag, dat in 
de eerste plaats met het oog op de noden van de onderhoudsbehoeft ige is 
geschreven, in zekere zin als een tegenwicht doordat de f inanciële draag-
kracht van de onderhoudspl icht ige uitdrukkeli jk tegenover deze noden 
word t gesteld. De regel heeft vooral een temperende werk ing ten opzichte 
van de exceptie van de openbare orde. Deze exceptie zou immers gemakke-
lijk kunnen worden gebruikt o m de toepassing van een wet welke niet voor-
ziet in de afweging tussen behoeften van de onderhoudsgerecht igde en 
draagkracht van de onderhoudspl icht ige af te weren. Dit verband met de ex-
ceptie van de openbare orde verklaart ook de plaats van de regel in artikel 
11. De regel zal van invloed zijn voor de interpretatie en toepassing van arti-
kel 9: indien de uitkeringen van de daar bedoelde openbare instel l ing uitslui-
tend zijn gerelateerd aan de behoeften van de onderhoudsgerecht igde en 
volgens de toepasseli jke wet het verhaal op de onderhoudspl icht ige niet kan 
worden gemit igeerd met het oog op diens draagkracht, zal via de toepassing 
van artikel 11 alsnog een dergeli jke afweging moeten geschieden. 

Artikelen 12-19 

Onder het hoofd «Diverse bepalingen» zijn in Hoofdstuk III van het ver-
drag bi jeengebracht regels betreffende het overgangsrecht (artikel 12), be-
treffende de mogel i jke voorbehouden (artikelen 13-15), betreffende de pro-
blematiek van staten met verschil lende rechtsstelsels (artikelen 16 en 17) en 
betreffende confl icten van verdragen (artikelen 18 en 19). 
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Artikel 12 geeft duidelijk aan, dat het verdrag slechts voor de toekomst 
werkt. Dit zal tot gevolg kunnen hebben dat op een verzoek tot herziening 
van een beslissing in onderhoudszaken het verdragsrecht wordt toegepast, 
terwijl op de oorspronkelijke beslissing ingevolge het conflictenrecht van de 
staat waar die beslissing is gegeven een andere wet toepasselijk is geacht 
dan de door het verdrag aangewezene. Gelet op de regel van artikel 11, twee-
de lid, zal dit geen onoverkomelijke moeilijkheden met zich meebrengen. 

Artikel 13 en artikel 14 geven een veelvoudige mogelijkheid tot het maken 
van voorbehouden. Ten dele zijn dit dezelfde voorbehouden welke toegela-
ten zijn ingevolge artikel 26 van het executieverdrag, doch het onderhavige 
verdrag gaat nog verder. Enerzijds is dit te betreuren omdat de eenheid wel-
ke het verdrag beoogt te brengen daardoor wordt geschaad, anderzijds 
maakt het toelaten van voorbehouden het verdrag aanvaardbaar voor som-
mige staten, die anders geen partij daarbij zouden kunnen worden. Deze 
laatste overweging heeft kennelijk bij de opstellers van het verdrag zwaar 
gewogen. 

De in artikel 13 toegestane voorbehouden gaan het verst. Zij maken het 
mogelijk dat een staat het verdrag slechts toepast op onderhoudsverplich-
tingen tussen (ex-) echtgenoten en (of) jegens kinderen. Artikel 14 stemt wat 
de nrs. 1 en 2 betreft overeen met artikel 26, tweede lid, van het executiever-
drag. Naar de mening van de ondergetekenden is er, anders dan bij het exe-
cutieverdrag, geen reden om gebruik te maken van de mogelijkheid tot het 
maken van een voorbehoud ten aanzien van onderhoudsverplichtigen tus-
sen personen die elkaar in de zijlijn bestaan. Weliswaar kent het Nederland-
se recht een dergelijke onderhoudsverplichting niet, doch het zou te ver 
gaan om aan te nemen dat het tegen de fundamentele beginselen van de 
Nederlandse rechtsorde zou indruisen dat een Nederlandse rechter, indien 
de gemeenschappelijke nationale wet van de betrokken partijen (of de natio-
nale wet van elk van de beide partijen) een dergelijke onderhoudsverplich-
ting wel kent, met toepassing van artikel 5 van het verdrag tot een toeken-
ning van onderhoud zou beslissen in een zaak tussen een vermogende broe-
der en zijn onderhoudsbehoeftige zuster of tussen een oom en een neef. Het 
moet worden bedacht dat het ontwerp-Meijers voor Boek 1 BW een dergelij-
ke onderhoudsplicht nog kende (zie artikel 1.17.1.1), zij het beperkt tot min-
derjarige onderhoudsgerechtigden. Een Nederlandse uitspraak betreffende 
een onderhoudsverplichting in de zijlijn zal niet op grond van het executie-
verdrag executabel zijn buiten Nederland in de landen die het executiever-
drag hebben bekrachtigd, wanneer voor Nederland het voorbehoud van arti-
kel 26, eerste lid, nr. 2 onder a) van dat verdrag wordt gemaakt. Immers het 
tweede lid van dat artikel staat er aan in de weg dat de toepassing van het 
executieverdrag van vreemde staten wordt verlangd voor een Nederlandse 
beslissing ten aanzien van een voor Nederland zelf bij wege van het voorbe-
houd uitgesloten materie. 

Het onder 3 omschreven voorbehoud is reeds ter sprake gekomen bij de 
behandeling van artikel 8. Verwezen moge worden naar de dienaangaande 
daar gemaakte opmerkingen. 

Het voorbehoud van artikel 15 is geïnspireerd door artikel 2 van hetver-
drag van 1956. Het eraan ten grondslag liggende beginsel is hetzelfde: wan-
neer de zaak sterke aanknopingspunten heeft met het land van de rechter, is 
deze gerechtigd zijn eigen recht toe te passen. De ondergetekenden menen 
dat er aanleiding is, van dit voorbehoud voor Nederland gebruik te maken. 
De toepassing van het eigen recht door de rechter verdient de voorkeur wan-
neer dit — zoals hier- past in een internationale regeling van internationaal 
privaatrecht. Wanneer bij voorbeeld een Nederlandse vrouw vanuit België, 
waar zij woont, een vordering tot levensonderhoud instelt tegen haar in Ne-
derland wonende, van haar van tafel en bed gescheiden echtgenoot, is er 
niets tegen dat de Nederlandse rechter zijn eigen recht toepast. 

Artikel 16 komt overeen met bepalingen welke voorkomen in het Haagse 
verdrag van 15 november 1965 inzake de toepasselijke wet en de erkenning 
van beslissingen in adoptiezaken (zie artikel 11) en het Haagse verdrag van 1 
juni 1970 inzake de erkenning van beslissingen in zaken van echtscheiding 
en scheiding van tafel en bed (zie artikel 16). 
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Art ikel 17 gaat ervan uit, dat het verdrag in beginsel ook toepasseli jk is in 
federale staten, waarvan de deelstaten hun eigen recht hebben op het ge-
bied van onderhoudsverp l icht ingen. Men denke in het bijzonder aan staten 
als de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Wanneer deze staten dit ef-
fect van het verdrag niet wensen, dienen zij gebruik te maken van het voor-
behoud. Dit kan ertoe leiden dat hun «interne» confl ictenrecht verschil t van 
het «externe», in het verdrag neergelegde stelsel. 

Art ikel 18 regelt de opvolg ing van het verdrag van 1956 door het onderha-
v ige. Deze opvo lg ing kan - zoals hiervoor reeds is opgemerkt - tot proble-
m e n leiden zolang niet alle staten die partij zijn bij het verdrag van 1956 par-
ti j zijn geworden bij het onderhavige. Weliswaar vertonen de beide ver-
dragsregel ingen grote geli jkenis, doch er zijn verschi l len. Zolang het oude 
verdrag niet vo l ledig is geabsorbeerd door het n ieuwe, zal de vraag zich in 
voorkomende geval len kunnen voordoen, of de regels van het oude of van 
het nieuwe verdrag moeten worden toegepast. De omstandigheid dat het 
n ieuwe verdrag universele pretentie heeft terwi j l het oude op het beginsel 
van wederker igheid is gegrond kan niet tot de conclusie leiden, dat het nieu-
we steeds vóórgaat. De rechter zal zich moeten afvragen of de zaak aankno-
pingspunten heeft met de verdragspart i jen van het verdrag van 1956; in dat 
geval zullen de regels van dat verdrag voorgaan boven die van het n ieuwe. 
Immers - zoals in artikel 19 word t bevestigd - het nieuwe verdrag laat oude 
verdragsregel ingen welke dezelfde materie (of een deel daarvan: onder-
houdsverpl icht ingen jegens kinderen) regelen onverlet. 

De artikelen 20-27 bevatten de slotclausules. Deze zijn vr i jwel gelijk aan 
die van het verdrag inzake erkenning en tenui tvoer legging van beslissingen 
in onderhoudszaken (artikelen 30-37). Op één verschil moge de aandacht 
wo rden gevest igd, nameli jk dat het onderhavige verdrag een open verdrag 
is, hetgeen voor de hand ligt nu het niet is gebaseerd op het beginsel van we-
derker igheid, terwi j l het execut ieverdrag, dat wel op dat beginsel stoelt, een 
half-gesloten karakter draagt, in die zin dat de toetreding slechts effect zal sor-
teren in de verhoudingen met die staten die tegen de toetreding van nieuwe 
verdragspart i jen geen bezwaar hebben ingebracht. 

Positie van de Nederlandse Antillen 

De goedkeur ing van beide verdragen wordt gevraagd voor het gehele Ko-
ninkri jk. De Regering van de Nederlandse Ant i l len heeft de wens te kennen 
gegeven dat zowel het verdrag inzake de erkenning en de tenui tvoer legging 
van beslissingen over onderhoudsverpl icht ingen, op grond van artikel 33, 
als het verdrag inzake de wet die van toepassing is op de onderhoudsver-
pl icht ingen, op grond van artikel 23, aanstonds voor haar land zullen mede-
gelden. 

De Minister van Justi t ie, 
J . de Ruiter 

De Min is tervan Buitenlandse Zaken, 
C. A. van der Klaauw 
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