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19828 Overeenkomst betreffende de afgifte van 
meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke 
stand, met bijlagen; Wenen, 8 september 1976 

Mr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Ter griffies van de Eerste en Tweede Kamer 
der Staten Generaal ontvangen 16 januari Aan de voorzitters van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der 
1 987 De wens dat deze overeenkomst aan Staten-Generaal 
de uitdrukkelijke goedkeuring van de 
Staten Generaal zal worden onderworpen, , _ . 
kan door of namens een van beide Kamers S-Gravenhage, 13 januari 1987 
of door ten minste vijftien leden van de 
Eerste Kamer dan wei dertig leden van de Ter voldoening aan het ter zake bepaalde in de Grondwet1, de Raad van 
lo"^™^™™'**" 9 e 9 6 V e n S t a t e gehoord, heb ik de eer u hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over 

te leggen de op 8 september 1976 te Wenen tot stand gekomen Over-
eenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van 
de burgerlijke stand, met bijlagen (Trb. 1977, 70).2 

Een toelichtende nota bij deze Overeenkomst gelieve u hiernevens aan 
te treffen. 

De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
H. van den Broek 

op uiterlijk 15 februari 1987 

' Art 91 , (1), add art. XXI, (1) (a) G W en 
art 61 , (3), GW. 1972. 
2 Ter inzage gelegd op de bibliotheek. 
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TOELICHTENDE NOTA 

De onderhavige Overeenkomst bedoelt, zoals uit artikel 14 blijkt, in de 
plaats te treden van de op 27 september 1956 te Parijs tot stand gekomen 
Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten 
van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland (Trb. 1957, 119). 

Twee redenen gaven de Internationale Commissie voor de Burgerlijke 
Stand aanleiding de voorbereiding van de onderhavige Overeenkomst ter 
hand te nemen. In de eerste plaats behoefde de Overeenkomst van Parijs 
aanvulling in verband met het toetreden van Joegoslavië tot de Overeen-
komst en het toetreden van Portugal tot de Internationale Commissie, 
teneinde afgifte van uittreksels waarin ook de talen van deze landen zijn 
opgenomen, mogelijk te maken. Een tweede reden was een nodig 
gebleken wijziging van de voor de uittreksels vastgelegde model-formu-
lieren. De ingrijpende aard van de in de Overeenkomst van 1956 aan te 
brengen herzieningen (de Overeenkomst bevat uitdrukkelijke bepalingen 
zowel ten aanzien van de talen waarin de uittreksels moeten worden 
gesteld als ten aanzien van de inhoud ervan) maakte de toepassing van 
artikel 1 2 van de Overeenkomst (regelende de herzieningsprocedure) 
onpraktisch, zodat de Commissie er terecht de voorkeur aan heeft 
gegeven een geheel nieuwe Overeenkomst op te stellen. 

Wat de inhoud van de Overeenkomst betreft, verdient de aandacht dat 
artikel 1 daarvan een verplichting inhoudt tot afgifte van een meertalig 
uittreksel in de voorgeschreven vorm, wanneer een belanghebbende 
daarom verzoekt of het uittreksel voor internationaal gebruik bestemd is 
en dus een vertaling nodig is. Artikel 1 van de Overeenkomst van Parijs 
voorzag slechts in een mogelijkheid tot afgifte van een zodanig uittreksel. 
Evenals volgens de Overeenkomst van Parijs, wordt een uittreksel slechts 
afgegeven aan personen die bevoegd zijn om een letterlijk afschrift te 
verkrijgen. 

De nieuwe Overeenkomst bevat geen opsomming meer van de vermel-
dingen die de uittreksels moeten bevatten. Volstaan is met de bepaling 
dat de uittreksels moeten worden opgemaakt overeenkomstig de formu-
lieren die aan de Overeenkomst zijn gehecht. Wil een Staat deze formulieren 
aanvullen, dan moet daartoe - evenals ingevolge de Overeenkomst van 
Parijs - de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van 
de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand zijn verkregen. Dit 
geldt evenwel niet voor de toevoeging van een persoonsnummer. 

De Overeenkomst bevat voorts voorschriften inzake de lettertekens 
welke moeten worden gebruikt (artikel 4), de wijze van inschrijving van de 
data en het gebruik van de voorgeschreven tekens, de wijze van aanduiding 
van een plaats en de wijze van aanduiding van (eventueel) het persoons-
nummer (artikel 5). 

De talen die in de voor de uittreksels vastgestelde formulieren moeten 
worden gebruikt, worden in de nieuwe Overeenkomst niet meer opgesomd. 
Artikel 6 bepaalt dat in de formulieren moeten worden gebruikt de talen 
van de lidstaten van de Internationale Commissie voor de Burgerlijke 
Stand en van de landen die bij de Overeenkomst van Parijs zijn aangesloten, 
terwijl tevens een regeling is gegeven voor mogelijke aanvulling bij 
toetreding van een ander land. 

De artikelen 7-10 zijn ontleend aan overeenkomstige bepalingen van 
de Overeenkomst van 1956 (artikelen 3, 5, 6 en 7). 

De in de nieuwe Overeenkomst opgenomen regeling betreffende de 
rechten welke voor de uittreksels mogen worden geheven, wijkt af van de 
regeling in de Overeenkomst van Parijs. In artikel 6 van laatstgenoemde 
Overeenkomst is bepaald dat voor deze uittreksels dezelfde rechten 
verschuldigd zijn als voor uittreksels die volgens de nationale wet van de 

Het advies van de Raad van State wordt niet . • • o A L A *.-I I n _I r\ i betrokken Staat zijn afgegeven. Artikel 9 van de nieuwe Overeenkomst 
openbaar gemaakt op grond van het a a 

bepaalde in artikel 25a, derde hd, onder b, bepaalt dat voor de uittreksels geen hogere rechten mogen worden 
van de Wet op de Raad van State. geheven dan de nationale wet voorschrijft. Hoewel de Internationale 
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Commissie voor de Burgerlijke Stand in de toelichting bij de nieuwe 
Overeenkomst op grond van de overweging dat de burgerlijke stand een 
openbare dienst is, aanbeveelt dat geen rechten worden geheven, is een 
kosteloze afgifte voor een aantal lidstaten bezwaarlijk gebleken. Ook in 
Nederland zal van het heffen van rechten voor deze uittreksels niet 
kunnen worden afgezien. Nu de nieuwe Overeenkomst in artikel 9 geen 
wettelijke basis voor het heffen van rechten geeft, is het noodzakelijk de 
heffing van de rechten voor de afgifte van de in de Overeenkomst 
bedoelde meertalige uittreksels bij wet te regelen. In de wet van 30 
oktober 1985, Stb. 1985, 587, houdende wijziging van de wet van 23 
april 1 879 (Stb. 72) tot regeling der heffing van regten wegens verrigtingen 
van den ambtenaar van den burgerlijken stand (wet rechten burgerlijke 
stand), is hierin (mede) voorzien. 

Het in artikel 11 vermelde voorbehoud met betrekking tot uittreksels uit 
geboorteakten van geadopteerde kinderen is opgenomen ten behoeve 
van de landen, waar deze kinderen niet dezelfde staat hebben als wettige 
kinderen. Een Overeenkomstsluitende Staat zou dit voorbehoud ook 
gedeeltelijk kunnen maken door het te beperken tot geadopteerde 
kinderen wier familierechtelijke betrekkingen tot hun natuurlijke ouders 
door adoptie niet zijn verbroken. In Nederland zijn de familierechtelijke 
betrekkingen tot de natuurlijke ouders wèl geheel verbroken en worden 
adoptiekinderen gelijkgesteld met eigen kinderen. Er bestaat dan ook 
geen aanleiding dit voorbehoud te maken. 

De nieuwe Overeenkomst is evenals de Overeenkomst van Parijs van 
1956 in wier plaats zij beoogt te treden, een open overeenkomst, ledere 
Staat kan toetreden, ongeacht of deze lid is van de Internationale 
Commissie voor de Burgerlijke Stand. 

De overeenkomst treedt eerst in werking nadat vijf Staten erbij partij 
zijn geworden (artikel 13). Dit vrij hoge aantal beoogt complicaties als 
gevolg van de omstandigheid dat bepaalde Staten nog door de oude 
Overeenkomst zijn gebonden en andere reeds door de nieuwe, zoveel 
mogelijk te beperken. Artikel 14 van de onderhavige Overeenkomst 
bepaalt namelijk dat tussen de Staten die partij zijn bij deze Overeenkomst, 
de Overeenkomst van Parijs van 1956 ophoudt van toepassing te zijn. 

Van de Staten, aangesloten bij de Overeenkomst van Parijs van 1956, 
hebben thans zes (Luxemburg, Italië, Spanje, Oostenrijk, Portugal en 
Turkije) de nieuwe Overeenkomst bekrachtigd. De Overeenkomst is, 
nadat ook Portugal hierbij partij is geworden, op 30 juli 1983 in werking 
getreden. Zodra Nederland partij bij de Overeenkomst zal zijn geworden, 
zal in de verhouding tussen Nederland en de bij de nieuwe Overeenkomst 
aangesloten landen alleen de nieuwe Overeenkomst gelden. In de 
verhouding tot de bij de Overeenkomst van Parijs aangesloten landen 
die de nieuwe Overeenkomst (nog) niet bekrachtigd hebben (België, 
Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Joegoslavië en Zwitserland) blijft 
Nederland aan de Overeenkomst van Parijs gebonden. In de praktijk blijkt 
echter dat in laatstgenoemde landen in het algemeen ook de ingevolge 
de nieuwe Overeenkomst afgegeven uittreksels worden aanvaard. 

De werking van de Overeenkomst kan ingevolge artikel 16 tot de 
Nederlandse Antillen en tot Aruba worden uitgebreid. De regeringen van 
deze landen hebben echter doen weten geen medegelding te wensen, 
zodat de Overeenkomst alleen voor Nederland ter goedkeuring wordt 
aangeboden. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
H. van den Broek 
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