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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

I. Algemeen 

Het in de beide ter goedkeuring voorgelegde verdragsregelingen 
behandelde probleem van de ontvoering van kinderen over de grenzen 
heeft in de laatste jaren in toenemende mate belangstelling getrokken, 
mede als gevolg van de toename van het aantal ontvoeringen en de 
daarmee gepaard gaande menselijke en juridische verwikkelingen, die 
ook de aandacht van de nieuwsmedia en de publieke opinie hebben 
gekregen. Dit heeft er toe geleid dat twee verdragsorganisaties, de Raad 
van Europa en de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht, 
zich voor dit onderwerp hebben geïnteresseerd. Als gevolg daarvan zijn in 
1980 twee verdragen tot stand gebracht. Deze verdragen zijn in kort 
tijdsbestek reeds door een aantal staten bekrachtigd'. In andere staten is 
de voorbereiding daartoe in gang gezet. Naar valt te verwachten zullen de 
beide verdragen allengs door een belangrijk aantal staten worden 
aanvaard en als resultaat daarvan ontstaat dan een hechte internationale 
samenwerking, gericht op de voorkoming van ontvoeringen en op het 
herstel van gezag over kinderen die zijn ontvoerd. Het is wenselijk dat het 
Koninkrijk in deze toe te juichen internationale samenwerking zijn plaats 
inneemt. 

Dat het verschijnsel van de internationale ontvoering van kinderen 
actueel is, is vooreerst verklaarbaar uit de toegenomen grensoverschrij-
dende mobiliteit van personen. Mede als gevolg daarvan is er een 
toename van huwelijken van personen van verschillende nationaliteit. In 
een aantal gevallen lijden deze huwelijken al snel schipbreuk. Een van de 
beide huwelijkspartners keert terug naar zijn eigen land. De neiging 
daartoe wordt versterkt door de huidige moeilijke economische omstan-
digheden, die vele gastarbeiders doet terugkeren naar hun land van 
herkomst. 

Zijn de partijen het niet eens geworden over de vraag, wie van hen de 
zorg voor de minderjarige kinderen op zich moet nemen, dan kan licht de 
situatie ontstaan dat een ouder het recht in eigen hand neemt en zonder 
een rechterlijke beslissing terzake af te wachten het kind of de kinderen 
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meeneemt naar het buitenland. Indien er wel een gezagsregeling is 
getroffen en ook een omgangsregeling, komt het vaak voor dat het kind, 
dat in het kader van deze omgangsregeling bij zijn in het buitenland 
wonende ouder op bezoek is, niet meer terugkeert naar de ouder die het 
gezag uitoefende. 

Er kunnen dan ook nog juridische verwikkelingen ontstaan, omdat over 
de vraag aan wie het gezagsrecht moet toekomen in de verschillende 
betrokken landen verschillend kan worden gedacht. Ook kan verschillend 
worden gedacht over de vraag of het belang van het kind wordt gediend 
met een teruggeleiding naar de ouder die met het gezag is belast, zeker 
wanneer na de ontvoering reeds geruime tijd is verstreken. 

Om de problemen van kinderontvoering over de grenzen na echtscheiding 
te beheersen, is in de eerste plaats een samenwerking tussen een zo 
groot mogelijk aantal landen gewenst. Daarbij kan het evenwel niet 
blijven: er moeten ook duidelijke regels worden gesteld met betrekking 
tot de vraag in welke gevallen er van een onrechtmatige ontvoering 
sprake is. Aan wie het gezagsrecht toekomt, of de erkenning van een 
rechtens gefundeerd gezagsrecht onvoorwaardelijk dient te geschieden, 
in welke mate het belang van het kind en zijn eigen inzicht in de situatie 
een rol mogen spelen, of het tijdsverloop tussen een ontvoering en een 
verzoek om teruggeleiding van een kind van invloed mag zijn, het zijn 
allemaal vragen die in een sluitend internationaal stelsel van regels 
moeten worden opgelost, wil er sprake kunnen zijn van een doelmatige 
voorkoming en bestrijding van het verschijnsel van de internationale 
ontvoering van kinderen na echtscheiding. De beide verdragen beogen 
elk zulk een internationaal stelsel van regels tot stand te brengen. 

Het is nooit erg gelukkig dat eenzelfde onderwerp in twee of meer 
internationale verdragen wordt behandeld. Deze regelingen immers 
vertonen onvermijdelijk onderlinge verschillen, de toepassingsgebieden 
kunnen uiteenlopen, de gehanteerde uitgangspunten, criteria en rechts-
begrippen kunnen verschillen en ook de kring van staten die tot elk van 
deze verdragen kan toetreden kan ten dele verschillend zijn. Dit kan 
leiden tot complicaties en onduidelijkheden. De opstellers van de beide 
verdragen zijn zich van dit gevaar bewust geweest. Zij hebben de opzet 
van de verdragen zo bepaald, dat in beginsel de bekrachtiging van beide 
verdragen naast elkaar mogelijk is. Het is wellicht kenmerkend voor het 
belang van het onderwerp, dat de zoeven geschetste moeilijkheden 
staten als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Zwitserland en 
Portugal er niet van hebben weerhouden om bij beide verdragen partij te 
worden. Wij zijn van mening, dat deze gedragslijn voor het Koninkrijk 
navolging verdient en dat de daaraan verbonden bezwaren niet van dien 
aard zijn, dat het voordeel van een zo uitgebreid mogelijke internationale 
samenwerking daaraan zou mogen worden opgeofferd. 

Alvorens op de inhoud van elk van de beide verdragen afzonderlijk 
nader wordt ingegaan, volgt hier een beknopte beschrijving van de 
doelstelling en methoden. 

De beide verdragen beogen allereerst de institutionalisering van 
internationale samenwerking tussen verdragsstaten op het stuk van de 
preventie en repressie van kinderontvoering over de grenzen. Daartoe 
wordt de verplichting opgelegd tot instelling van nationale instanties die 
met de uitvoering van de verdragsregelingen zijn belast en tot wie men 
zich kan wenden in gevallen van kinderontvoering. Deze instanties 
hebben mede tot teak om met elkaar samen te werken in het kader van 
de uitvoering van de doelstelling van de verdragen. 

Beide verdragen houden zich bezig zowel met de eigenlijke ontvoering 
van kinderen als met de regeling van een behoorlijke naleving van het 
omgangsrecht. 

Voor het overige verschillen de verdragen enigszins in opzet. 
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Het Europese verdrag stelt de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
gezagsbeslissingen over kinderen en beslissingen inzake het herstel van 
het gezag centraal. Er moet dus steeds een zodanige beslissing zijn 
gegeven. Het verdrag vat de verplichting tot teruggeleiding van kinderen 
na een ontvoering of na afloop van de bezoektermijn op als een rechtstreeks 
gevolg van de erkenning en tenuitvoerlegging van deze beslissingen. Die 
erkenning en tenuitvoerlegging kan in bepaalde gevallen het geheel niet, 
en in andere gevallen slechts op zeer beperkte gronden in de staat waar 
het ontvoerde kind zich bevindt worden geweigerd. Daarbij wordt 
onderscheiden of het een verzoek betreft dat binnen zes maanden na de 
ontvoering is gedaan met betrekking tot een kind dat sterke banden heeft 
met de staat waar de gezagsbeslissing is gegeven doordat zijn ouders 
onderdanen zijn van die staat en het ook zelf door nationaliteit met die 
staat is verbonden en daar ook zijn gewone verblijfplaats heeft, of dat het 
andere gevallen betreft waarin die voorwaarden niet of slechts ten dele 
zijn vervuld. In het eerste geval geschiedt de teruggeleiding automatisch 
en zonder enige verdere discussie, zelfs niet over de vraag of de terugge-
leiding in strijd zou zijn met de openbare orde. Deze radicale regel geldt 
ook voor de gevallen dat een kind na een bezoek bij de ander die het 
gezag niet heeft, niet terugkeert. In de andere gevallen zijn er weigerings-
gronden, o.a. de grond dat de gevolgen van de beslissing kennelijk 
onverenigbaar zijn met de grondbeginselen van het familie- en kinderrecht 
van de aangezochte staat. 

Ook is er de grond dat door de inmiddels ingetreden verandering van 
omstandigheden - waaronder het verstrijken van tijd, maar uiteraard niet 
de enkele verandering van verblijfplaats van het kind door de ontvoering -
de gevolgen van de beslissing kennelijk niet meer in overeenstemming 
zijn met het belang van het kind. Overigens kan een verdragsstaat door 
een desbetreffend voorbehoud te maken ook een aantal weigeringsgronden 
toelaten in geval van een verzoek binnen zes maanden om erkenning van 
de gezagsbeslissing en teruggeleiding van het kind. 

Het Haagse verdrag regelt de erkenning van gezagsbeslissingen niet 
uitdrukkelijk, maar het concentreert zich vooral op de samenwerking 
tussen de verdragsstaten teneinde de ontvoering of het ongeoorloofd 
achterhouden van kinderen tegen te gaan of ongedaan te maken. Er 
wordt van uitgegaan dat de aan de ontvoering voorafgaande toestand 
dient te worden hersteld en dat dus ook implicite de op die toestand 
betrekking hebbende gezagsbeslissingen dienen te worden erkend. Het 
bestaan van zo'n beslissing is evenwel niet vereist. 

Niettemin kan de teruggeleiding van het kind op bepaalde gronden 
worden geweigerd, ook wanneer het verzoek daartoe tijdig is gedaan. 
Ook hier speelt het tijdsverloop tussen ontvoering en verzoek om terug-
geleiding een rol. De termijn is aanzienlijk langer dan die van het Europese 
verdrag, namelijk een jaar. Indien de ouder die het kind ontvoerde of 
achterhield kan aantonen, dat het kind nadat die termijn is verstreken in 
zijn nieuwe omgeving is geworteld, kan het verzoek worden afgewezen. 
Een verzoek om teruggeleiding kan voorts steeds worden geweigerd, 
wanneer er ernstig risico bestaat dat het kind door zijn teruggeleiding 
wordt blootgesteld aan een lichamelijk of geestelijk gevaar of anderszins 
in een ontoelaatbare situatie wordt gebracht. Van belang is voorts dat het 
kind zelf als het ware een veto tegen zijn teruggeleiding kan uitspreken, 
indien het een mate van rijpheid heeft bereikt die rechtvaardigt dat met 
zijn mening rekening wordt gehouden en het bij de autoriteit die over de 
teruggeleiding moet beslissen zich daartegen verzet. De weigeringsgron-
den van het Haagse verdrag zijn aldus veelal aanmerkelijker ruimer 
geformuleerd dan die van het Europese. Dat kan bij bekrachtiging van 
beide verdragen een moeilijkheid opleveren, immers er moet dan in 
sommige gevallen een keuze voor de toepassing van het ene of het 
andere verdrag worden gemaakt. Bij het bepalen van die keuze is van veel 
belang het antwoord op de vraag: bij toepassing van welke regeling wordt 
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de teruggeleiding van het kind met de grootste zekerheid bereikt? Vgl. 
het advies van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht, 
waar onder punt III uitvoerig op deze kwestie wordt ingegaan. 

Dit verschil van benadering van de beide verdragen raakt het kernpro-
bleem van de beide regelingen: in hoeverre mag de rechter vrijheid 
worden gegeven in zijn beslissing over de teruggeleiding van het kind? 
Naarmate de rechter een ruimere discretionaire bevoegdheid heeft, is het 
risico dat de ontvoerder uiteindelijk in zijn opzet slaagt groter. Een kind is 
vaak gemakkelijk beïnvloedbaar en kan onder de invloed en zelfs de druk 
van een ouder die het heeft ontvoerd verklaringen afleggen die zijn 
teruggeleiding bemoeilijken. Evenwel zou, althans in de ogen van de 
opstellers van het Haagse verdrag, een stelsel van automatische, niet aan 
enige vorm van toetsing onderhevige teruggeleiding van ontvoerde 
kinderen onvoldoende recht doen wedervaren aan de menselijke aspecten 
van de zaak en de soms dramatische situaties waarin een ontvoering 
plaats vindt. Ook al wordt door strakke internationale regelingen de 
ontvoering beter tegengegaan en voorkomen, de toets van het belang van 
het kind en de invloed van zijn eigen mening daarover kan in die visie 
waarschijnlijk nooit geheel en al worden geëlimineerd. Dat het kind van 
die omstandigheden het slachtoffer wordt zal dan ook wel nooit geheel 
kunnen worden voorkomen. Niettemin kan het totstandkomen van 
verdragen als de onderhavige een belangrijke stap in de goede richting 
worden gezien. Willekeur en eigenrichting worden daardoor immers 
tegengegaan. 

Over de bekrachtiging van de beide verdragen en de eventueel te 
maken voorbehouden is in een vroeg stadium advies ingewonnen van het 
College van advies voor de kinderbescherming en van de Nederlandse 
Vereniging voor rechtspraak. De in 1982 uitgebrachte adviezen stemmen 
overeen in hun afwijzing van de voorbehouden. Zij stemmen ook overeen 
in het aanvaarden van de mogelijkheid dat de beide verdragen tezamen 
worden bekrachtigd, zij het dat het College van advies voor de kinderbe-
scherming hier een stelliger standpunt inneemt dan de Vereniging voor 
rechtspraak. De Vereniging - toont zich in haar advies enigszins terug-
houdend ten aanzien van het Haagse verdrag en beveelt aan, de gevolgen 
van de bekrachtiging ook van dat verdrag nauwkeurig te bestuderen. 

Het in 1985 uitgebrachte advies van de staatscommissie voor het 
internationaal privaatrecht daarentegen geeft uitdrukking aan enige 
reserve ten aanzien van het Europese Verdrag. 

Zoals uit de bespreking hiervoor van de problematiek van de bekrachti-
ging van twee verdragen die eenzelfde onderwerp betreffen moge blijken, 
zijn wij geenszins blind voor de bezwaren. Niettemin zijn wij van oordeel 
dat bekrachtiging van de beide verdragen aanbeveling verdient. In het 
advies van het College van advies voor de kinderbescherming wordt er 
onzes inziens terecht op gewezen, dat het belang van het Haagse verdrag 
naast het Europese verdrag is gelegen in het feit dat ook indien aan de 
onrechtmatige overbrenging van het kind geen gezagsbeslissing is 
voorafgegaan of een dergelijke beslissing nadien is gegeven, een beroep 
op het Haagse verdrag mogelijk is. Het Europese verdrag is beperkter van 
strekking omdat het slechts betrekking heeft op gezagsbeslissingen. Op 
dit punt zijn de verdragen - zo zou men kunnen stellen - in hun opzet 
complementair. Bekrachtiging van beide verdragen bevordert in elk geval 
dat het Koninkrijk met een zo groot mogelijk aantal landen een geregelde 
samenwerking tot voorkoming en terugdringing van kinderontvoering 
onderhoudt. 

Vermoedelijk zullen de kringen van staten die bij het ene en bij het 
andere verdrag aansluiting zoeken enigszins verschillend zijn, zodat de 
problemen van de eventuele gelijktijdige toepasselijkheid van beide 
verdragen in de praktijk waarschijnlijk niet zeer groot behoeven te zijn. In 
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het advies van de Vereniging voor rechtspraak wordt terecht opgemerkt, 
dat het Haagse verdrag het Koninkrijk in aanraking kan brengen met 
rechtsstelsels die zowel materieel als formeel zodanig met de Nederlandse 
verschillen, dat toetsing van de in de verzoekende staat genomen 
beslissing zowel qua inhoud als ten aanzien van de wijze van totstandkoming 
gewenst, ja noodzakelijk kan zijn om te voorkomen dat medewerking aan 
teruggeleiding van kinderen moet worden gegeven die in strijd is met de 
in Nederland heersende opvattingen met betrekking tot het belang van 
kinderen en de rechten van ouders. Bedacht moet worden, dat daartegen-
over staat dat het Haagse verdrag de rechter een vrij ruime discretionaire 
bevoegdheid toekent bij zijn beslissing op een verzoek om teruggeleiding 
en ook aan het inzicht van het kind ruimschoots recht doet wedervaren. 
Het Haagse verdrag is een goed doordacht en evenwichtig voortbrengsel 
van de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht, die internati-
onaal een groot gezag geniet en ten aanzien van welker arbeid het 
Koninkrijk een positieve instelling pleegt te hebben. Er is dunkt ons geen 
goede reden voor een terughoudende of afwachtende houding ten 
opzichte van het Haagse verdrag, te minder nu reeds verscheidene staten 
zijn voorgegaan bij de bekrachtiging van dit verdrag naast het Europese 
verdrag. Kinderontvoering komt over de gehele wereld voor en dit 
verschijnse I is niet beperkt tot de landen van de Raad van Europa. Ook 
om die reden is het van belang dat het Koninkrijk partij wordt bij het 
Haagse verdrag, dat in beginsel wereldwijde gelding beoogt. 

Ook al is het zo dat het probleem van de kinderontvoering over interna-
tionale grenzen in de laatste tijd bijzonder aan actualiteit heeft gewonnen, 
dat wil niet zeggen dat het niet reeds eerder aandacht heeft gekregen. 
Gewezen kan worden op een oude regeling met België, neergelegd in een 
diplomatieke notawisseling van 21 juli 1913, openbaar gemaakt bij K.B. 
17 september van dat jaar, Stb. 371, die er van uitgaat dat het gezagsrecht 
(«recht van hoede») niet wordt betwist en dat de teruggeleiding in het 
belang van het kind moet worden geacht. De Raad van Europa heeft 
reeds een Overeenkomst van 28 mei 1970 inzake de teruggeleiding van 
minderjarigen tot stand gebracht (Zie Trb. 1971, nr. 22). Deze overeen-
komst die mede door Nederland is ondertekend, is alleen door Turkije 
bekrachtigd. De overeenkomst heeft de gronden waarop teruggeleiding 
kan worden geweigerd ~ zie de artikelen 7 en 8 - uitermate ruim gefor-
muleerd, wat de effectiviteit van de regeling sterk negatief beïnvloedt. 
Om die reden is de overeenkomst geen succes geworden. Het is evenwel 
van belang, deze eerdere regelingen te vermelden omdat daaruit - en uit 
de vergelijking van deze regelingen met de onderhavige verdragen van 
1980 - blijkt van een duidelijke ontwikkeling van de gedachten in de 
richting van een beperking en stringente formulering van de weigerings-
gronden en een versterking van het accent op de voorbehoudsloze 
teruggeleiding van ontvoerde kinderen, zeker in gevallen waarin sedert de 
ontvoering geen lange termijn is verstreken. 

In dit verband verdient nog vermelding het Haagse kinderbeschermings-
verdrag van 1961 (Trb. 1968, 101), welks artikel 7 voorschrijft dat 
maatregelen, genomen door autoriteiten die ingevolge het verdrag 
bevoegd zijn, in alle verdragsstaten moeten worden erkend. Wanneer 
echter voor de uitvoering van een dergelijke maatregel handelingen van 
tenuitvoerlegging noodzakelijk zijn in een andere staat dan die waar de 
maatregel is getroffen, worden ingevolge dit artikel de erkenning en 
tenuitvoerlegging daarvan geregeld door hetzij de interne wet van de 
staat waar de tenuitvoerlegging wordt verzocht, hetzij door internationale 
overeenkomsten. Dit Haagse verdrag geeft dus geen eigen regels voor 
deze situatie en de aldus bestaande leemte wordt opgevuld met name 
door het nieuwe Europese verdrag, dat zich met die erkenning en 
tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen uitdrukkelijk bezighoudt. 

In een vrij recente publikatie van de Nederlandse afdeling van Defence 
for Children International zijn gegevens vermeld over de omvang van het 
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probleem in Nederland in de onderzoeksperiode van 1977-1983.2) In die 
periode werden in 81 gevallen in totaal 125 kinderen vanuit Nederland 
ontvoerd naar het buitenland, en werden in 45 gevallen in totaal 68 
kinderen uit het buitenland naar Nederland ontvoerd. In vergelijking met 
een land als Frankrijk, waar jaarlijks duizenden ontvoeringen plaatsvinden, 
is dat niet veel. Veel ontvoeringen uit Nederland vonden plaats naar 
landen als de Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk, Italië, het Verenigd 
Koninkrijk. In bijna alle gevallen werden de kinderen ontvoerd naar het 
geboorteland van de ontvoerende ouder. In bijna de helft van de gerap-
porteerde gevallen bestaat de ontvoering uit achterhouding in een ander 
land dan waar het gezag wordt uitgeoefend. De ontvoerende ouder 
trachtte in 37 gevallen (29%) in het land waarheen de kinderen waren 
ontvoerd door het uitlokken van een rechterlijke beslissing toewijzing van 
het gezag over de kinderen te bewerkstelligen. In tenminste 22 gevallen 
werd een dergelijke actie met succes bekroond. In 35 gevallen (27%) 
keerden de kinderen na gerechtelijke actie van de achtergebleven ouder 
ook daadwerkelijk bij deze terug. In een aantal gevallen was die terugkeer 
een gevolg van een «heiontvoering». Uit het rapport blijkt, dat ontvoering 
van kinderen uit Nederland door vaders uit bepaalde mediterrane landen 
betrekkelijk weinig voorkomt. Het probleem is dus zeker niet specifiek 
verbonden met in die landen heersende opvattingen over het gezagsrecht 
van de vader of met de omstandigheid dat veel mannen uit die landen in 
Nederland als gastarbeiders werken en dat een aantal van hen met 
Nederlandse vrouwen zijn gehuwd. 

Tot slot van deze algemene beschouwingen diene nog, dat de beide 
verdragen uitwerking moeten krijgen in een nationale wet die de aanwijzing 
regelt van ae instantie («centrale autoriteit») in wier handen de uitvoering 
van de verdragsregelingen wordt gelegd. Daarin kunnen zonodig de 
bevoegdheden van die instantie nader worden geregeld alsmede andere 
onderwerpen die met de verdragsregelingen verband houden. Een 
daartoe strekkend wetsontwerp wordt tezamen met het onderhavige 
ontwerp van rijkswet ingediend. 

I I . De inhoud van de beide verdragen 

A. De organisatie van de samenwerking 

Het lijkt aangewezen, alvorens in te gaan op de inhoud van elk verdrag 
afzonderlijk, een bespreking te wijden aan het onderdeel dat de beide 
verdragen gemeen hebben, namelijk de organisatie van de samenwerking 
tussen verdragsstaten in het belang van de preventie en terugdringing 
van de ongeoorloofde overbrenging van kinderen over de grenzen. Beide 
verdragen houden daartoe de verplichting in tot het aanwijzen (instellen) 
van een centrale autoriteit die belast is met de uitvoering van de verdrags-
regeling. Artikel 2 van het Europese verdrag stemt overeen met artikel 6 
van het Haagse verdrag, ook in die zin dat beide artikelen een uitwerking 
bevatten voor staten die federaal georganiseerd zijn of waarin verschillen-
de rechtsstelsels van kracht zijn. Artikel 3 van het Europese verdrag en 
artikel 7 van het Haagse verdrag leggen deze centrale autoriteiten de 
verplichting op onderling samen te werken en de samenwerking tussen 
de bevoegde autoriteiten van hun onderscheiden landen te bevorderen 
Beide artikelen leggen een accent op de voortvarendheid die bij het 
handelen van de centrale autoriteiten geboden is, wil ervan een doelmatige 
uitvoering van de verdragsdoelstellingen sprake kunnen zijn. Artikel 7 van 
het Haagse verdrag bevat een uitgebreide catalogus van onderwerpen die 
tot de taak van de centrale autoriteit worden gerekend. Artikel 3 van het 
Europese verdrag onderscheidt drie taken die de uitvoering van het 
verdrag vergemakkelijken, namelijk het doorgeven van verzoeken om 
inlichtingen van bevoegde autoriteiten die betrekking hebben op gegevens 
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betreffende lopende procedures, het elkaar informeren over hun recht 
inzake het gezag over kinderen en de ontwikkeling van dat recht en 
tenslotte, het elkaar informeren over moeilijkheden die zich bij de 
toepassing van het verdrag kunnen voordoen en trachten de belemmerin-
gen voor die toepassing zo mogelijk weg te nemen. Deze beide laatste 
taken komen ook voor in de catalogus van artikel 7 van het Haagse 
verdrag. Dit artikel specificeert daarnaast alle taken die verband houden 
met de preventie van ongeoorloofde overbrenging en de teruggeleiding 
van kinderen die zijn ontvoerd of na de uitoefening van het bezoekrecht 
worden vastgehouden. In het Europese verdrag worden deze taken 
beschreven in artikel 5 en voorts in afzonderlijke artikelen die betrekking 
hebben op met name de erkenning en tenuitvoerlegging van gezagsbe-
slissingen. Hier treedt het verschil in opzet van de verdragen, waarover in 
de algemene toelichting reeds iets is gezegd, aan het licht. 

In het ontwerp van de uitvoeringswet wordt het Ministerie van Justitie 
aangewezen als centrale autoriteit, belast met de uitvoering van de beide 
verdragen. In vrijwel alle andere Verdragsstaten is de zelfde oplossing 
gevolgd. 

Er bestaat overigens volgens de Verdragen geen verplichting om van 
de bemiddeling van centrale autoriteiten gebruik te maken. De belang-
hebbenden kunnen ook zelfstandig, buiten de centrale autoriteit om, 
maatregelen tot teruggeleiding van een kind bevorderen. 

B. Het Europese verdrag 

Artikel 1 

In verband met de omstandigheid dat het Europese verdrag tot kern 
heeft de regeling van de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen 
inzake het gezag en het herstel, als gevolg daarvan, van het gezag over 
kinderen, is het noodzakelijk het kernbegrip «beslissingen inzake het 
gezag» nauwkeurig te omschrijven. Artikel 1 doet dat door daaronder te 
begrijpen iedere beslissing van een rechterlijke of administratieve 
autoriteit voorzover deze betrekking heeft op de zorg voor de persoon van 
het kind, met inbegrip van het recht zijn verblijfplaats te bepalen, alsmede 
op het omgangsrecht. Niet van belang is, of de beslissing al dan niet deel 
uitmaakt van een andere beslissing betreffende de persoonlijke staat, 
bijvoorbeeld een beslissing in echtscheidingsprocedure, waarin tevens 
een gezagsbeslissing met betrekking tot de kinderen is gegeven. Gezags-
beslissingen zijn voorts de beslissingen waarbij het gezag aan een van de 
ouders wordt onttrokken en toevertrouwd aan de andere ouder, waarbij 
een gezagsvoorziening wordt getroffen na ontheffing of ontzetting, een 
voorlopige toevertrouwing alsmede een uithuisplaatsing in het kader van 
een ondertoezichtstelling. 

Eveneens onder de omschrijving vallen beslissingen inzake omgangs-
recht, met inbegrip van beslissingen die uitsluitend een bevel tot terugkeer 
van het kind bevatten na afloop van een bezoek in het kader van een 
omgangsregeling. Zorg voor de persoon van het kind moet worden 
verstaan als zorg voor zijn lichamelijk en geestelijk welzijn. Het verdrag is 
derhalve niet van toepassing op beslissingen die slechts de wettelijke 
vertegenwoordiging als zodanig betreffen of betrekking hebben op het 
geven van toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger in vermo-
gensrechtelijke aangelegenheden. 

Onder «kind» verstaat het verdrag een persoon die de leeftijd van 16 
jaar nog niet heeft bereikt en die niet het recht heeft zelf zijn verblijfplaats 
te bepalen. Aan beide criteria moet cumulatief zijn voldaan. De leeftijd 
van 16 jaar is gekozen op grond van de overweging dat een beslissing 
inzake het gezag niet gemakkelijk kan worden tenuitvoergelegd tegen de 
wil van een kind dat die leeftijd heeft bereikt. Zulks is in overeenstemming 
met de heersende opvatting in het kinderrecht dat ook met de wil van 
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minderjarige kinderen van vrij jonge leeftijd, wanneer het gaat om hun 
persoonlijke belang, rekening moet worden gehouden. Een kind van 16 
jaar of ouder heeft al een zekere rijpheid bereikt en er is minder reden om 
het dan nog tegen het risico van internationale ontvoering in bescherming 
te nemen. Ook het Haagse verdrag stemt af op de leeftijd van 16 jaar. Het 
tweede criterium, dat het kind niet rechtens zelf zijn verblijfplaats kan 
bepalen - daartoe zijn uit hoofde van hun gezag alleen de ouders bevoegd -
is in het Haagse verdrag niet expliciet opgenomen. Blijkbaar hebben de 
opstellers van het Europese verdrag uitdrukkelijk recht willen doen 
wedervaren aan bepaalde rechtsstelsels die aan kinderen beneden de 
leeftijd van 16 jaar dat recht toekennen. De verdragsopstellers hebben op 
dit punt een zeer ruime toets aanvaard: het recht kan bestaan hetzij 
ingevolge het recht van de gewone verblijfplaats van het kind, hetzij zijn 
nationale recht, hetzij het recht (met uitzondering van het i.p.r.) van de 
aangezochte staat, d.w.z. de staat waar het kind in feite verblijft na de 
ontvoering en tot welks autoriteit een verzoek tot teruggeleiding is 
gericht. Dat het verdrag moeilijk toepassing kan vinden op kinderen die 
het recht hebben tot bepaling van de eigen verblijfplaats behoeft weinig 
toelichting. Effectuering van een gezagsbeslissing komt dan immers niet 
aan de orde. 

Een kernbegrip van het verdrag is voorts «ongeoorloofde overbrenging». 
Daaronder valt te verstaan overbrenging over een internationale grens, in 
strijd met een gezagsbeslissing betreffende het kind die is gegeven in een 
verdragsstaat en die in een zodanige staat uitvoerbaar is, alsmede het 
niet doen terugkeren van een kind over een internationale grens na de 
uitoefening van een bezoekrecht (omgangsrecht) of na ieder ander 
tijdelijk verblijf op een ander grondgebied dan waar het gezag wordt 
uitgeoefend. De definitie bevat niet de beperking dat de overbrenging 
naar, dan wel het verblijf in het kader van een omgangsrecht of anderszins 
in een andere verdragsstaat plaatsheeft, maar uit de omstandigheid dat 
het verdrag alleen de samenwerking tussen verdragsstaten regelt vloeit 
voort, dat die beperking in feite wel gegeven is. 

Indien er geen voorafgaande gezagsbeslissing is waarmee de ontvoering 
in strijd is, is het verdrag niet van toepassing tenzij na de ontvoering een 
beslissing wordt uitgelokt betreffende het ongeoorloofde karakter van de 
overbrenging van het kind. Een dergelijke beslissing, die doorgaans ook 
een bevel tot terugkeer van het kind zal bevatten, is een beslissing inzake 
het gezag en valt als zodanig onder de werking van het verdrag, ook, 
zoals blijkt uit artikel 12, al is zij eerst na de overbrenging gegeven. Een 
overbrenging die ingevolge een dergelijke beslissing later ongeoorloofd 
wordt verklaard, wordt dan een ongeoorloofde overbrenging in de zin van 
artikel 1 en zij komt dan op één lijn te staan met een overbrenging in 
strijd met een voorafgaande gezagsbeslissing. Op deze enigszins om-
slachtige weg wordt het verdrag ook van toepassing in gevallen waarin het 
gezag voordat de ontvoering of de ongeoorloofde achterhouding plaats-
vond van rechtswege of slechts in feite bij de betrokken ouder berustte 
en niet krachtens een beslissing van een bevoegde autoriteit. Dit is met 
name van belang in gevallen waarin het gezag van rechtswege berustte 
bij de beide ouders, die in een echtscheidingssituatie zijn gewikkeld. Niet 
zelden komt het immers voor dat een van de ouders, nog voor de rechter 
het gezag over de kinderen voorlopig of definitief heeft geregeld, het kind 
met zich meeneemt naar zijn eigen (buiten)land. 

De andere ouder kan dan een beslissing uitlokken waarin die overbren-
ging ongeoorloofd wordt verklaard of een daarmee gelijk te stellen 
beslissing waarin slechts het bevel wordt gegeven tot terugkeer van het 
kind naar de ouder die het gezag daadwerkelijk uitoefende. 

Artikel 2-6 (Titel I) 

Hiervoor is reeds aandacht gewijd aan de organisatie van de samen-
werking van verdragsstaten ingevolge het Europese en het Haagse 
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verdrag. In dit verband worde er nog op gewezen, dat artikel 8 ervan lijkt 
uit te gaan dat de centrale autoriteit steeds bij een verzoek wordt inge-
schakeld. In dat geval en in de gevallen van de artikelen 9 en 10 zijn de 
rechtzoekenden evenwel niet verplicht zich te wenden tot de centrale 
autoriteiten, die zijn ingesteld om de toepassing van het verdrag te 
vergemakkelijken. 

Zij kunnen zich ook - zoals bijvoorbeeld blijkt uit artikel 9, lid 2 - met 
voorbijgaan van die centrale autoriteit in het desbetreffende verdragsland 
rechtstreeks wenden tot de rechter of andere bevoegde autoriteit 
teneinde de teruggeleiding van het kind te bewerkstelligen. 

De artikelen 4 en 5 betreffen de taak van de centrale autoriteit aan wie 
een verzoek tot het bewerkstelligen van de erkenning en (of) tenuitvoer-
legging van een verkregen gezagsbeslissing is gericht. Voldoet het 
verzoek kennelijk niet aan de voorwaarden van het verdrag, dan kan deze 
autoriteit haar tussenkomst weigeren. Zij kan, indien zulks in het gegeven 
geval mogelijk is, de verzoeker behulpzaam zijn met de formulering van 
een verzoek dat in beginsel wel ontvankelijk is. Indien de ingevolge artikel 
13 vereiste documenten of vertalingen niet zijn overgelegd, zal de 
autoriteit die overlegging alsnog moeten vragen. Is het verzoek compleet, 
dan zendt de centrale autoriteit het met de vereiste documenten alsmede 
de noodzakelijke vertalingen aan de centrale autoriteit van de verdragsstaat 
waar de erkenning en/of tenuitvoerlegging moet geschieden. De centrale 
autoriteit van de aangezochte staat komt dan in actie om vast te stellen 
waar het kind zich bevindt, eventueel preventieve maatregelen te treffen 
tot veiligstelling van de belangen van het kind en de verzoeker, de 
erkenning en tenuitvoerlegging van de gezagsbeslissing te bewerkstelligen 
en voorts te verzekeren dat het kind, indien het verzoek om tenuitvoerleg-
ging van de beslissing wordt toegewezen, aan de verzoeker wordt 
teruggegeven. De aangezochte autoriteit is ook verplicht de verzoekende 
autoriteit te informeren over de getroffen maatregelen en de gevolgen. 
Zonodig moet de aangezochte autoriteit het verzoek doorzenden, indien 
er reden is om aan te nemen dat het kind zich op het grondgebied van 
een andere verdragssluitende staat bevindt. 

Indien zulks nodig is, kan de aangezochte autoriteit namens de verzoeker 
(zie artikel 13 lid 1 onder (a)) een (gerechtelijke) procedure instellen voor 
de bevoegde (rechterlijke) autoriteit van zijn staat. De aan de acties van 
de aangezochte autoriteit verbonden kosten, daaronder begrepen de 
proceskosten en kosten van rechtsbijstand door een advocaat, worden 
gedragen door de aangezochte staat. De kosten van teruggeleiding, 
bijvoorbeeld die van het vervoer, eventueel met een begeleider, komen 
evenwel voor rekening van de verzoeker. 

Slaagt het verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging van de gezags-
beslissing niet en wil de verzoeker dat de centrale autoriteit van de 
aangezochte staat de zaak ten principale in rechte aanhangig maakt om 
een beslissing te verkrijgen over de vraag wie het gezag over het kind 
toekomt, dan moet die autoriteit, indien zij aan deze wens gevolg geeft, 
alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat de verzoeker in de 
aangezochte staat terzake van de aan te spannen procedure wordt 
vertegenwoordigd onder voorwaarden die niet minder gunstig zijn dan die 
welke gelden voor een eigen onderdaan van die staat. Het betreft hier 
met name faciliteiten van kosteloze rechtsbijstand. Daarover zijn regelingen 
gegeven in de verdragen van 's-Gravenhage van 1 maart 1954 inzake 
burgerlijke rechtsvordering en van 25 oktober 1980 tot vergemakkelijking 
van de internationale toegang tot de rechter. Het Koninkrijk is partij bij 
het eerste verdrag. Aan de voorbereiding van de bekrachtiging van het 
tweede verdrag wordt momenteel gewerkt. 

Wat betreft de taal waarin de centrale autoriteiten moeten worden 
benaderd en waarin zij hun eigen mededelingen moeten stellen bevat 
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artikel 6 een aantal regels, die er op neerkomen dat verzoeken aan een 
centrale autoriteit in beginsel in de taal van de aangezochte staat moeten 
luiden, dat de centrale autoriteit zijn mededelingen in beginsel in die taal 
moet doen uitgaan, maar dat Frans en Engels tevens als voertaal kunnen 
dienen tenzij een verdragsstaat op dat punt een voorbehoud maakt. Een 
zodanig voorbehoud leidt tot reciproce behandeling door de andere 
verdragsstaten. 

Artikelen 7-12 (Titel II) 

Deze artikelen regelen de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissin-
gen en herstel van gezag over kinderen. In deze regeling worden verschil-
lende situaties onderscheiden. Van deze beslissingen wordt niet verlangd 
dat zij in kracht van gewijsde zijn gegaan. Wel moeten zij indien de 
tenuitvoerlegging wordt verlangd, uitvoerbaar zijn in de staat waar zij zijn 
gegeven. Wordt in die staat tegen zo'n beslissing een rechtsmiddel 
ingesteld dan kan zulks leiden tot schorsing van de tenuitvoerleggings-
procedure (zie artikel 10, tweede lid, onder (a)). 

In de situatie welke in artikel 8 wordt omschreven moet de centrale 
autoriteit van de aangezochte staat onmiddellijk maatregelen treffen tot 
teruggave van het kind en zijn er geen gronden om het verzoek te 
weigeren. Deze automatische teruggeleiding geschiedt wanneer het 
verzoek betrekking heeft op een kind dat zelf, evenals zijn ouders op 
bepaalde tijdstippen door nationaliteit verbonden is met de staat waar de 
gezagsbeslissing is gegeven en in die staat zijn gewone verblijfplaats had 
(a) en het verzoek om teruggeleiding binnen zes maanden na de ongeoor-
loofde overbrenging bij de centrale autoriteit is ingediend (b). Moet de 
teruggeleiding plaatsvinden via de tussenkomst van een rechterlijke 
autoriteit, dan kunnen in de procedure voor die autoriteit evenmin 
weigeringsgronden tegen het verzoek worden aangevoerd. Automatische 
teruggeleiding geschiedt ook, indien het verzoek binnen zes maanden is 
ingediend, in geval dat het kind ingevolge een door een bevoegde 
autoriteit goedgekeurde omgangsregeling verbleef bij de andere ouder 
en na het verstrijken van de voor het bezoekrecht overeengekomen 
periode niet is teruggegeven aan de ouder die het gezagsrecht had. De 
nationaliteit van de betrokkenen noch de woonplaats van het kind doen in 
dat geval ter zake. Hetzelfde geldt wanneer de bevoegde autoriteit het 
gezagsrecht heeft toegekend aan een persoon die niet met het gezag was 
bekleed en het kind wordt achtergehouden door degene aan wie het 
gezagsrecht werd ontnomen. 

De in arf/'/ce/Somschreven situatie omvat alle gevallen van ongeoorloofde 
overbrenging die niet in artikel 8 zijn vermeld, maar waarin wel binnen zes 
maanden een verzoek om teruggave van het kind is gedaan. In dit geval 
kan een beperkt aantal weigeringsgronden aan een verzoek om teruggave 
worden tegengevoerd. 

Deze weigeringsgronden betreffen allereerst de bescherming van de 
verweerder in geval van beslissing bij verstek. Deze bescherming wordt 
de verweerder onthouden indien hij opzettelijk zijn verblijfplaats verborgen 
heeft gehouden. Voorts is er het geval van strijdigheid var, de te erkennen 
gezagsbeslissing met een beslissing die eerder in de aangezochte staat 
uitvoerbaar is geworden. 

Deze regel lijdt evenwel uitzondering wanneer het kind gedurende een 
jaar vóór zijn ontvoering zijn gewone verblijfplaats had in de verzoekende 
staat. Hiermee is beoogd te voorkomen dat een ouder die het kind wil 
ontvoeren eerst een voor hem gunstige beslissing uitlokt in een bepaalde 
verdragsstaat en vervolgens het kind daarheen overbrengt. 

De weigeringsgronden gelden zowel in het geval dat de verzoeker zich 
wendt tot de centrale autoriteit, als in het geval dat de verzoeker zich 
rechtstreeks wendt tot de rechter of een andere autoriteit in de aangezochte 
staat waarheen het kind is overgebracht. 
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Van belang is voorts, dat de juistheid van de gezagsbeslissing waarvan 
erkenning en tenuitvoerlegging wordt gevraagd in geen enkel geval mag 
worden onderzocht. Een dergelijke bepaling kan men steeds in executie-
verdragen aantreffen. Zij is een uitvloeisel van het vertrouwen dat de 
verdragsstaten elkaar over en weer schenken wat betreft de kwaliteit van 
de in hun onderscheidene rechtsgebieden tot stand gekomen beslissingen. 

Tenslotte wordt er nog op gewezen dat in de gevallen van artikel 9, 
evenmin als in die van artikel 8, de rechter geen bevoegdheid heeft de 
tenuitvoerlegging te schorsen omdat inmiddels een rechtsmiddel tegen 
de beslissing is ingesteld of zich een van de andere in artikel 10, tweede 
lid vermelde gronden voordoet. 

In alle andere gevallen dan de in artikel 8 en 9 omschrevene, met name 
dus wanneer het verzoek later dan zes maanden na de ontvoering is 
ingediend, kan de erkenning en de tenuitvoerlegging van een gezagsbe-
slissing niet slechts op de gronden van artikel 9 worden geweigerd, maar 
ook op een aantal additionele gronden die in artikel 10 worden opgesomd. 
De eerste daarvan is, dat wordt vastgesteld dat de gevolgen van de 
beslissing kennelijk onverenigbaar zijn met de grondbeginselen van het 
familie- en kinderrecht van de aangezochte staat. De opstellers van het 
verdrag hebben door de keuze van deze formule tot uitdrukking willen 
brengen dat deze exceptie een nog beperkter karakter draagt dan de 
gebruikelijke openbare-ordeclausule die in internationaal-privaatrechtelijke 
verdragen pleegt te worden opgenomen. De grondbeginselen van het 
familie- en kinderrecht kunnen niettemin toch als beginselen van openbare 
orde worden beschouwd, maar een restrictief gebruik van deze exceptie 
is steeds geboden. In het bijzonder gaat het hier om het beginsel van de 
vooropstelling van het belang van het kind. 

Het belang van het kind speelt ook een rol in de tweede weigeringsgrond. 
Deze houdt in dat weigering van erkenning en tenuitvoerlegging van de 
gezagsbeslissing mogelijk is, wanneer wordt vastgesteld dat door een 
verandering van omstandigheden de gevolgen van deze beslissing 
kennelijk niet meer in overeenstemming zijn met het belang van het kind. 
Als een dergelijke verandering van omstandigheden wordt uitdrukkelijk 
genoemd het verstrijken van de tijd. De enkele verandering van de 
verblijfplaats van het kind als gevolg van de ontvoering kan uiteraard 
nooit als een zodanige verandering van omstandigheden gelden. De 
ontvoerder moet immers niet de mogelijkheid hebben zich te beroepen 
op deze door hem zelf in het leven geroepen wijziging van de omstand ;g-
heden. Wanneer evenwel de ouder die de terugkeer van het kind wenst 
na de ontvoering lange tijd heeft stilgezeten en het kind intussen in zijn 
nieuwe omgeving is geworteld, kan zijn belang er zich tegen verzetten dat 
de beslissing inzake het gezag wordt erkend en tenuitvoergelegd. Het 
enkele verstrijken van de tijd zal daarvoor in het algemeen niet voldoende 
zijn, zeker wanneer het kind tegen zijn wil wordt vastgehouden. Een 
onderzoek zal steeds nodig zijn, zie artikel 15. 

Zowel in de formulering van de weigeringsgrond onder (a) als in die van 
de weigeringsgrond onder (b) wordt het woord «kennelijk» gebruikt om 
aan te geven dat deze weigeringsgronden slechts met vrucht kunnen 
worden ingeroepen door degene die zich verzet tegen de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van de buitenlandse gezagsbeslissing, indien het 
volstrekt duidelijk is dat de in die weigeringsgronden omschreven 
situaties zich inderdaad voordoen. In geval van twijfel moet de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van de gezagsbeslissing steeds worden toege-
staan. In het geval van de weigeringsgrond onder (b) is ingevolge artikel 
15, eerste lid, van het verdrag de rechter (of andere bevoegde autoriteit) 

verplicht het kind te horen of te doen horen, tenzij dit praktisch onmogelijk 
is, met name wanneer het daarvoor nog te jong is en te weinig inzicht 
heeft in zijn situatie. Bij dit verhoor zal de rechter of de instantie aan wie 
het verhoor is gedelegeerd zoveel mogelijk de beïnvloeding van het kind 
door zijn omgeving moeten elimineren. 
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Ingevolge diezelfde bepaling kan de rechter in dat geval een passend 
onderzoek door een instantie van kinderbescherming naar de 

situatie van het kind gelasten. 

De derde weigeringsgrond is gebaseerd op het ontbreken van een 
voldoende band van het kind - door nationaliteit of gewone verblijfplaats -
met de staat waar de gezagsbeslissing werd gegeven, terwijl een dergelijke 
band wel bestaat met de staat waar de erkenning of tenuitvoerlegging 
van die beslissing wordt verzocht. De achterliggende gedachte is kennelijk, 
dat de staat waarvan het kind onderaan is of waar het zijn gewone 
verblijfplaats heeft, beter zijn belang kan beoordelen dan een staat, waar 
weliswaar een beslissing is gegeven, maar waarmee het verder geen of 
geen relevante band bezit en dat de rechtsmacht van die staat dan ook 
beter is gegrond dan die van de staat waar de beslissing is gegeven. 

De vierde weigeringsgrond speelt in het geval dat tegenstrijdige 
beslissingen zijn gegeven in de betrokken staten, of dat de te erkennen 
beslissing strijdig is met een in de aangezochte staat uitvoerbare beslissing 
uit een derde staat. Voorwaarde is dan wel dat de tegengeworpen 
beslissing voortvloeit uit een procedure die eerder was aanhangig 
gemaakt dan het verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging van de 
gezagsbeslissing. De ouder die het kind heeft ontvoerd moet immers niet 
de kans krijgen, de erkenning te doorkruisen door het uitlokken, na de 
ontvoering, van een voor hem gunstige beslissing in de staat waar hij met 
het kind verblijft. Een tweede voorwaarde voor de toepassing van deze 
weigeringsgrond is, dat de weigering in het belang van het kind moet zijn. 
Ook hier speelt het belang van het kind een doorslaggevende rol en op 
grond daarvan kan zelfs een beroep op een weigeringsgrond worden 
afgewezen, dat naar de regels van internationaal procesrecht op zichzelf 
gerechtvaardigd zou zijn. 

In dezelfde gevallen als waarin deze weigeringsgronden kunnen worden 
ingeroepen, kan de rechter die over de erkenning en tenuitvoerlegging 
van de gezagsbeslissing moet oordelen zijn beslissing opschorten, 
wanneer tegen die beslissing inmiddels een gewoon rechtsmiddel is 
ingesteld (a), wanneer reeds een procedure betreffende het gezag over 
het kind aanhangig was voordat de procedure die tot de te erkennen 
beslissing leidde was ingesteld (b) en tenslotte, indien een andere 
beslissing betreffende het gezag onderwerp vormt van een procedure tot 
erkenning of tenuitvoerlegging (c). Het ligt voor de hand, dat de rechter in 
deze situaties er in geval van twijfel de voorkeur aan zal geven, af te 
wachten of de beslissing waarvan de erkenning en tenuitvoerlegging 
wordt gevraagd in stand blijft. 

Artikel 77 brengt uitdrukkelijk beslissingen inzake het omgangsrecht en 
(daarmee gelijk te stellen) bepalingen uit beslissingen inzake het gezag 
die betrekking hebben op het omgangsrecht onder hetzelfde regime 
inzake erkenning en tenuitvoerlegging als de andere gezagsbeslissingen. 
Deze bepaling is van belang om de uitoefening van het omgangsrecht 
mogelijk te maken en te voorkomen dat dit gefrustreerd wordt door de 
ouder die het gezag heeft. De regeling wil bereiken dat enerzijds degene 
die aanspraak heeft op het omgangsrecht zich aan de voorwaarden houdt 
die daarbij zijn gesteld, en anderzijds dat de ouder die het gezagsrecht 
heeft de andere ouder niet belet om zijn recht op omgang met het kind te 
verwezenlijken. Het verdrag kan aldus een positieve uitwerking hebben 
om dergelijke internationale omgangs- en bezoekregelingen mogelijk te 
maken. Immers wanneer de controle op de correcte naleving daarvan is 
verzekerd, is er minder reden om beperkende voorwaarden in een 
dergelijke regeling op te nemen. Ingevolge het tweede lid kan de bevoegde 
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autoriteit van de aangezochte staat, indien een omgangsregeling is 
getroffen in een andere verdragsstaat, nadere regels vaststellen voor de 
uitoefening daarvan, waarbij rekening wordt gehouden met de verplich-
tingen die de betrokkenen op dit punt op zich hebben genomen. Dit kan 
van belang zijn indien het kind tijdens het bezoek ziek is geworden en 
bijzondere raadpleging behoeft. Ook kunnen in dit opzicht van belang zijn 
lokale omstandigheden zoals de tijden van schoolvakanties. Een voorbeeld 
van een dergelijke uitspraak die wijziging brengt in een eerder gegeven 
buitenlandse beslissing is te vinden in Rb. Haarlem, 31 juli 1979, N.J. 
1980nr. 523. 

Het derde lid van artikel 11 ziet op gevallen waarin geen beslissing 
inzake het omgangsrecht is gegeven of waarin erkenning of tenuitvoer-
legging van de beslissing inzake het gezag is geweigerd. 

De ouder die dan toch nog wel recht wil doen gelden op een omgangs-
regeling kan dan aan de centrale autoriteit van de aangezochte staat waar 
het kind verblijft vragen, bij de rechter (of andere bevoegde autoriteit) een 
verzoek in te dienen tot het vaststellen van zo'n omgangsregeling. Een 
terzake door die rechter of autoriteit genomen beslissing moet ingevolge 
het verdrag in andere verdragsstaten worden erkend, derhalve ook in de 
Verdragsstaat waar de ander woont die het omgangsrecht conform die 
beslissing wil uitoefenen. 

In gevallen waarin de ouders nog niet van echt zijn gescheiden of een 
scheiding van tafel en bed hebben verkregen, kunnen zij in feite gescheiden 
en in verschillende landen leven. In die situaties, waarin het gezag over 
het kind van rechtswege of in feite door een der ouders wordt uitgeoefend 
doch er (nog) geen rechterlijke beslissing inzake het gezag is gegeven, 
kunnen ontvoeringen van kinderen evenzeer voorkomen als in de gevallen 
waarin de scheiding rechtens is voltrokken en een gezagsbeslissing is 
gegeven. Het komt in de praktijk inderdaad niet zelden voor, dat een 
ouder de beslissing over de echtscheiding of scheiding van tafel en bed 
en de daarmee samenhangende beslissing over het gezag over de 
kinderen niet afwacht en eigenmachtig het huis verlaat met medeneming 
van het kind of de kinderen. Ook voor dergelijke gevallen moet de 
verdragsregeling gelden. Daartoe strekt artikel 12, dat de bepalingen van 
het verdrag toepasselijk doet zijn op iedere latere beslissing, na de 
ontvoering, inzake het gezag over het kind waarbij de overbrenging over 
de grens op verzoek van een belanghebbende in een verdragsstaat 
ongeoorloofd wordt verklaard. 

Een dergelijke beslissing moet twee elementen bevatten. In de eerste 
plaats moet de overbrenging van het kind over de grens als een ongeoor-
loofde overbrenging worden bestempeld. Daarnaast zal de beslissing ook 
moeten aangeven, aan wie het gezag over het kind toekomt. Ingeval 
beide ouders het gezag van rechtswege uitoefenden, houdt die beslissing 
dus tevens een keuze in betreffende de ouder aan wie het gezag wordt 
toegekend. Berustte het gezag van rechtswege bij een ouder, dan houdt 
de beslissing slechts een bevestiging in van die situatie. Een beslissing 
die slechts de terugkeer beveelt van het kind naar de plaats waar het zich 
bevond vóór zijn ongeoorloofde overbrenging over de grens, houdt 
implicite een beslissing in ten aanzien van de vraag wie rechtens het 
gezag over het kind uitoefent en kan dan ook als een beslissing in de zin 
van artikel 12 worden beschouwd. 

Artikelen 13-16 (Titel III) 

Deze artikelen regelen de procedure tot erkenning en tenuitvoerlegging 
die ingevolge artikel 14 eenvoudig en snel moet zijn en door middel van 
een eenvoudig verzoekschrift moet kunnen aanhangig gemaakt. De bij 
een verzoek over te leggen stukken worden gespecificeerd in artikel 13. 
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Die stukken dienen uiteraard steeds te worden gefourneerd, onverschillig 
of de verzoeker het verzoek rechtstreeks indient bij de bevoegde rechter 
(autoriteit) van de aangezochte staat of dat hij de voorafgaande bemidde-
ling van de centrale autoriteit van die staat inroept. Het document dat het 
in kracht van gewijsde gegaan zijn van de gezagsbeslissing moet bewijzen 
behoeft uiteraard alleen te worden overgelegd wanneer de tenuitvoerleg-
ging(en niet slechts de erkenning) van die beslissing wordt gevraagd. 

Artikel /5kwam reeds ter sprake bij de toelichting op artikel 10 onder 
(b). Het «kennis nemen van het standpunt van het kind» kan geschieden 
door een verhoor door de rechter, maar deze kan ook aan een andere 
instantie, bijvoorbeeld die belast is met de zorg voor kinderbescherming, 
opdracht geven om het gevoelen van het kind te vernemen. Bij de leeftijd 
waarop het kind geacht kan worden voldoende inzicht te hebben kan men 
denken aan artikel 9026 Rechtsvordering waar in verband met adoptie de 
leeftijd van 12 jaar wordt genoemd. De kosten van het onderzoek komen 
ten laste van de betrokken staat. 

Bij het onderzoek kan de centrale autoriteit een bemiddelende rol 
spelen bij de verzending van het verzoek tot het instellen van een onderzoek 
en de resultaten van dat onderzoek. De stukken zijn ingevolge artikel 16 
vrijgesteld van de formaliteit van legalisatie of enige daarmee overeenko-
mende formaliteit. 

De artikelen 17 en 18 (Titel IV) 

Deze artikelen betreffen de mogelijkheid tot het maken van een 
voorbehoud ten aanzien van de artikelen 8 en (of) 9. Zoals hiervoor is 
uiteengezet betreft het hier situaties waarin binnen zes maanden na de 
ontvoering een verzoek tot terugkeer van het kind is gedaan. In het geval 
van artikel 8 zijn geen weigeringsgronden ten aanzien van een verzoek 
om erkenning en (of) tenuitvoerlegging van een gezagsbeslissing toegela-
ten, in het geval van artikel 9 zijn slechts enkele op gronden van behoorlijke 
rechtspleging en internationale rechtsmachtverdeling steunende weige-
ringen toegelaten. Artikel 77 maakt het evenwel mogelijk dat ook in deze 
gevallen ook nog andere weigeringsgronden, die in artikel 10 zijn om-
schreven, kunnen worden toegepast. Men kan een keuze maken ten 
aanzien van de vier weigeringsgronden van artikel 10 en bijvoorbeeld 
slechts de beperkte «openbare orde»-clausule van artikel 10 onder (a) 
(onverenigbaarheid met fundamentele beginselen van familie- en 
kinderrecht) als aanvullende weigeringsgrond te erkennen of de clausule 
van (b) die de verandering van omstandigheden na de ontvoering, met 
name door tijdsverloop, van invloed wil doen zijn op de vraag of het kind 
moet worden teruggeleid. 

Ingevolge lid 2 van artikel 17 wordt het reciprociteitsbeginsel toegepast 
ten aanzien van een staat die van een voorbehoud gebruik maakt: andere 
verdragsstaten mogen dan op dezelfde gronden de erkenning (c.q. 
tenuitvoerlegging) weigeren van beslissingen uit die staat. 

Een tweede soort voorbehoud betreft artikel 12, dat het verdrag ook 
toepasselijk maakt op gevallen waarin er voorafgaande aan de ontvoering 
geen gezagsbeslissing ten aanzien van het kind bestond, maar een 
dergelijke beslissing wel daarna is gegeven, met name een beslissing 
waarbij de overbrenging van het kind ongeoorloofd wordt verklaard. De 
toepassing van dat artikel kan door het maken van een voorbehoud 
worden uitgesloten. Zulks heeft mede ten gevolge, dat in de relatie tot de 
betreffende staat de andere verdragsstaten evenmin gehouden zijn artikel 
12 toe te passen. 

In de algemene toelichting is reeds vermeld, dat de adviserende 
instanties ontraden gebruik te maken van de mogelijkheid tot het maken 
van een voorbehoud. Het gebruik maken van de mogelijkheid tot voorbe-
houd ten aanzien van de artikelen 8 of 9 zou een negatief effect hebben 
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op de effectiviteit van het verdrag, dat er op is gericht om juist in de 
gevallen waarin het verzoek om teruggeleiding van het kind tijdig is 
gedaan en tijdsverloop dus geen invloed kan hebben gehad op de 
situatie, aan die teruggeleiding zo weinig mogelijk in de weg te leggen. 
Dat zelfs de «openbare orde»-exceptie van artikel 10 onder (a) niet kan 
worden tegengeworpen aan een verzoek om erkenning (tenuitvoerlegging) 
van een gezagsbeslissing gaat ontegenzeggelijk ver, omdat deze exceptie, 
die slechts in extreme situaties met vrucht kan worden ingeroepen, 
algemeen in internationaal privaatrechtelijke verdragen pleegt te worden 
opgenomen. Niettemin komt het verantwoord voor ook daarvan af te zien 
in deze situaties, waarin er alles aan gelegen is dat de bestaande toestand 
zo spoedig mogelijk wordt hersteld. Dit herstel van de oorspronkelijke 
situaties moet bijna steeds in het belang van het kind worden geacht. Het 
is dit belang, dat centraal staat in de regeling van het verdrag. Is er reden 
om in die situatie verandering te brengen dan moet dat geschieden met 
de rechtsmiddelen die in de betrokken staat ten dienste staan. 

Het voorbehoud ten aanzien van artikel 12 zou de effectiviteit van het 
verdrag aanzienlijk beperken. Reeds om die reden is er geen aanleiding 
tot overweging van dit voorbehoud. 

Om deze redenen wordt voorgesteld, geen gebruik te maken van de in 
artikel 17 en artikel 18 vermelde mogelijkheden tot het maken van een 
voorbehoud ten aanzien van de artikelen 8, 9 en 12. 

In dit verband verdient nog de aandacht dat in het Europese politieke 
overleg op het gebied van het burgerlijke recht tussen de lid-Staten van 
de Europese Gemeenschappen (EPS) de bekrachtiging van de ontvoe-
ringsverdragen aandacht heeft gehad en dat daar ook gepleit is voor het 
afzien van enig voorbehoud. De meeste staten die tot dusverre partij zijn 
geworden bij het Europese verdrag hebben evenwel gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om door middel van een voorbehoud de weigeringsgronden 
in de artikelen 8 en 9 uit te breiden. 

In verband met het Europese verdrag kan de vraag rijzen of teruggeleiding 
van een kind ook in de gevallen van de artikelen 8 en 9 kan worden 
geweigerd wegens strijd met de fundamentele beginselen betreffende de 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 
Het Haagse verdrag kent een dergelijke mogelijkheid uitdrukkelijk in 
artikel 20. De Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht heeft 
in haar advies aandacht aan deze vraag geschonken. Naar haar mening 
mag worden aangenomen dat bij de verdragsopstellers de onuitgesproken 
vooronderstelling leefde, dat in de staten van de Raad van Europa het 
respect voor deze fundamentele beginselen meebrengt, dat een terugge-
leiding kan worden geweigerd indien deze met die beginselen onverenig-
baar zou zijn, ook wanneer geen uitdrukkelijk voorbehoud te dien aanzien 
is gemaakt. De ondergetekenden zijn geneigd, deze opvatting te volgen. 
Het verdient naar hun mening evenwel aanbeveling, wanneer bij de 
bekrachtiging van het Europese verdrag een daartoe strekkende verklaring 
voor Nederland wordt afgelegd, zulks ter wille van de duidelijkheid zowel 
voor de andere verdragsstaten als voor de rechter en andere rechtstoe-
passers in Nederland. 

De artikelen 19 en 20 (Titel V) 

Artikel 19 maakt duidelijk, dat het verdrag beoogt een minimum 
regeling te geven en niet de strekking heeft andere tussenstatelijke 
regelingen of zelfs nationale regelingen te doorkruisen of te beperken. 
Zou de erkenning en tenuitvoerlegging van gezagsbeslissingen op grond 
van die andere regelingen in meer gevallen mogelijk zijn dan op grond 
van het Europese verdrag, dan gaan die regelingen vóór. 

Ook maakt het verdrag geen inbreuk - zo volgt uit artikel 20, lid 1 - op 
verplichtingen van een verdragsstaat jegens een niet-verdragsstaat op 
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het stuk van de materie die het verdrag bestrijkt. Het tweede lid ziet in het 
bijzonder op eenvormige regelingen tussen verdragsstaten die deze 
materie bestrijken. Zo plegen de Skandinavische staten op velerlei gebied 
uniforme regelingen te treffen. Dergelijke regelingen gaan dan voor boven 
de verdragsregeling in de verhouding tussen de betrokken staten. 

De artikelen 21-29 (Titel VI) 

Deze artikelen bevatten de slotbepalingen. Deze komen in de meeste 
verdragen van de Raad van Europa voor en behoeven, vanwege hun 
merendeels technische aard, geen bespreking. Van belang is de in artikel 
24 gegeven mogelijkheid tot uitbreiding tot de Nederlandse Antillen en 
Aruba. De regeringen van deze beide landen hebben te kennen gegeven 
de medegelding van het verdrag voor hun land te wensen. 

Van belang is voorts artikel 28 dat een regeling bevat betreffende 
periodiek overleg tussen de centrale autoriteiten van de verdragsstaten 
over de werking van het verdrag en de mogelijkheden deze te verbeteren 
of te vergemakkelijken. Staten die niet partij zijn bij het verdrag kunnen 
zich bij dat overleg doen vertegenwoordigen. 

C. Het verdrag van de Haagse Conferentie 

Evenals het Europese verdrag stelt het Haagse verdrag in zijn preambule 
voorop, dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende 
het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is. De doelstellingen 
van het verdrag, t.w. de bescherming van het kind tegen de schadelijke 
gevolgen van ongeoorloofde overbrenging of het niet doen terugkeren en 
de regeling van het bezoekrecht moeten in dat kader worden geplaatst. 

Voor de toelichting op dit verdrag moge in de eerste plaats worden 
verwezen naar het rapport van mevrouw Elisa Perez-Vera, dat is te vinden 
in de Actes et Documents de la 14me Session, Tomé III, blz. 426 e.v. 

Artikelen 1-5 (Hoofdstuk I) 

In Hoofdstuk I van het verdrag wordt het toepassingsgebied omschreven 
in een vijftal artikelen. 

Artikel 1 beschrijft de doelstellingen van het verdrag en onderscheidt 
deze in (a) het verzekeren van de onmiddellijke terugkeer van kinderen die 
ongeoorloofd zijn overgebracht of worden vastgehouden in een verdrags-
staat en (b) de eerbiediging van het in een verdragsstaat bestaande recht 
betreffende het gezag en betreffende het omgangsrecht. Deze beide 
doelstellingen zijn complementair en grijpen in elkaar: het respect voor 
het gezagsrecht en het omgangsrecht brengt met zich mee dat bij 
handelingen in strijd daarmee - ongeoorloofde overbrenging, het niet 
laten terugkeren na een bezoek - herstel van de bestaande toestand 
wordt nagestreefd. Ingevolge artikel 2 dienen de verdragsstaten alle 
passende maatregelen te treffen die de doelstellingen kunnen bevorderen 
en dienen zij daarbij van de snelst mogelijke procedures gebruik te 
maken. 

Na deze algemene bepalingen geeft artikel 3 een concrete omschrijving 
van het verschijnsel waartegen de verdragsregeling wil optreden, het 
ongeoorloofd overbrengen of niet doen terugkeren van een kind. Het 
ongeoorloofde karakter van dit handelen of nalaten is gelegen in de 
omstandigheid dat het geschiedt in strijd met een bestaand gezagsrecht 
van een persoon of instelling of enig ander orgaan, dat alleen of gezamenlijk 
wordt uitgeoefend ingevolge het recht van de staat waar het kind vóór de 
ontvoering zijn gewone verblijfplaats had. Het gezagsrecht kan voortvloeien 
uit een toekenning van rechtswege, uit een rechterlijke of administratieve 
beslissing, of uit een overeenkomst die naar het recht van die staat geldig 
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is. Op dit punt is het Haagse verdrag dus ruimer dan het Europese, dat 
slechts ziet op beslissingen inzake het gezag, gegeven door een rechter 
of administratieve autoriteit. 

Voorts is van belang er op te wijzen dat onder «recht van de Staat» 
mede moet worden verstaan het internationaal privaatrecht. 

Ingevolge artikel 4 is het verdrag toepasselijk op ieder kind dat onmid-
dellijk voorafgaande aan de inbreuk op het gezags- of bezoekrecht zijn 
gewone verblijfplaats had in een verdragsstaat en nog niet de leeftijd van 
16 jaar had bereikt. Wat het leeftijdsvereiste betreft stemt dit overeen 
met het Europese verdrag. Het Haagse verdrag maakt geen uitzondering 
voor kinderen die op een jongere leeftijd dan zestien jaar het recht 
hebben zelf hun verblijfplaats te bepalen. Een dergelijke uitzondering is 
wel opgenomen in het Europese verdrag. Op dit punt verschillen de 
verdragen derhalve. 

Artikel 5 geeft definities van gezagsrecht en bezoekrecht. 
Deze behoeven weinig toelichting. De nadruk wordt gelegd op één 

element van het gezagsrecht, namelijk dat degene die het uitoefent het 
recht heeft te beslissen over de verblijfplaats van het kind. 

De geschiedenis van de totstandkoming van het verdrag geeft evenwel 
aan, dat bij het ontbreken van dit recht het verdrag toch wel in beginsel 
toepasselijk is, ook dan wanneer het kind zelf bevoegd is tot het bepalen 
van zijn verblijfplaats. In een dergelijk geval zal het kind via de bepaling 
van artikel 13, tweede lid, zijn keuze kunnen doen gelden. Zoals hiervoor 
reeds is opgemerkt, bestaat hier een verschil met het Europese verdrag, 
dat niet van toepassing is in de gevallen dat het kind zelf zijn verblijfplaats 
rechtens mag bepalen, zie artikel 1 onder (a) van dat verdrag. De om-
schrijving van gezagsrecht stemt overigens in grote trekken overeen met 
die welke is gegeven in artikel 1 onder (c) van het Europese verdrag. Dat 
verdrag kent weliswaar geen eigen definitie van omgangsrecht, doch het 
heeft dit begrip wel geïncorporeerd in de definitie van gezagsrecht. Het 
betreft hier verschillen in juridische techniek die, zo mag worden aange-
nomen, geen verschillen in materieel opzicht tot uitdrukking brengen. 

Het gezagsrecht behoeft niet noodzakelijkerwijs bij één van de ouders 
te berusten. Ook een gezamenlijk uitgeoefend gezagsrecht valt onder de 
definitie van artikel 5 onder (a). Ook wordt niet de beperking gesteld dat 
het gezag moet berusten bij een natuurlijke persoon. Ook een lichaam of 
rechtspersoon kan het gezag dragen. 

De artikelen 6 en 7 (Hoofdstuk II) 

Artikel 6 houdt de verplichting in tot het instellen van centrale autoriteiten 
die zich belasten met de uitvoering van het verdrag en die onderling 
samenwerken bij de toepassing van de verdragsregeling. Artikel 7 
specificeert deze taken in een negental punten, vgl. de artikelen 3 en 5 
van het Europese verdrag. Het Haagse verdrag laat evenals het Europese 
verdrag voor federaal georganiseerde staten de instelling van meer dan 
één centrale autoriteit toelaat, maar schrijft wel voor dat dan één centrale 
ontvangende autoriteit wordt aangewezen die de ingekomen verzoeken 
doorgeleidt naar de bevoegde decentrale autoriteit van het betreffende 
land. Beide verdragen kennen bepalingen ingevolge welke aan de 
centrale autoriteiten, naast hun taak in verband met de terugkeer van 
ontvoerde kinderen en het toezicht op de juiste uitoefening van het 
bezoekrecht in individuele gevallen, algemene verplichtingen worden 
opgelegd op het punt van het onderling uitwisselen van inlichtingen 
omtrent het recht en omtrent de werking van de verdragsregeling en het 
verhelpen van moeilijkheden bij de toepassing daarvan. In beide verdragen 
wordt de mogelijkheid genoemd van het instellen van een gerechtelijke 
procedure en de verplichting daartoe bijstand en advies te verlenen, 
zonodig met bijstand van een juridische raadsman. 
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Het is van belang er hier reeds op te wijzen dat er (evenmin als in het 
Europese verdrag) geen verplichting bestaat zich in geval van kinderont-
voering steeds te wenden tot een centrale autoriteit. Ingevolge artikel 29 
kan men zich ook rechtstreeks wenden tot de rechterlijke of administratieve 
autoriteiten van de Staat waarheen het kind is ontvoerd. 

De artikelen 8-20 (Hoofdstuk III) 

Deze artikelen bevatten de regeling van de terugkeer van een kind dat 
ongeoorloofd over de grens is gebracht of wordt vastgehouden na de 
expiratie van een bezoekrecht. Het verzoek daartoe kan uitgaan van 
«personen, instellingen of organen», en moet met overlegging van de 
nodige gegevens en bewijsstukken worden gericht aan de centrale 
autoriteit van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats heeft of 
aan een andere centrale autoriteit van een verdragsstaat waar het kind 
verblijft. Bij dat verzoek kan gebruik worden gemaakt van het desbetreffende 
modelformulier dat aan het verdrag is gehecht. Deze centrale autoriteit 
zendt vervolgens het verzoek, na het - zie artikel 27! - in orde te hebben 
bevonden, door aan de centrale autoriteit van het verdragsland waar het 
kind zich na de ontvoering bevindt. Deze moet dan de nodige maatregelen 
treffen om de terugkeer van het kind te bevorderen. 

Artikel W stelt voorop, dat eerst moet worden getracht om in de 
minnelijke sfeer de terugkeer van het kind te bewerkstelligen, alvorens 
wordt overgegaan tot gerechtelijke actie. 

Artikel 7 7 trekt de aandacht omdat in het tweede lid daarvan een 
termijn van zes weken wordt gespecificeerd, waarbinnen een rechterlijke 
of administratieve autoriteit aan wie verzocht is maatregelen te treffen tot 
terugkeer van het kind tot een beslissing moet zijn gekomen. Is dit niet 
het geval, dan kan de centrale autoriteit de rechter of administratieve 
autoriteit als het ware rappeleren en naar de reden vragen van de 
vertraging. Die reden moet dan zonodig aan de verzoeker worden 
medegedeeld. 

Artikel 12 onderscheidt twee gevallen. In het eerste geval is binnen een 
jaar na de ongeoorloofde overbrenging of het niet doen terugkeren van 
het kind een verzoek tot terugkeer van het kind ingediend bij de rechter of 
administratieve autoriteit van de verdragsstaat waar het kind zich bevindt. 
In dat geval moet die rechter of administratieve autoriteit de onmiddellijke 
terugkeer van het kind gelasten, tenzij het bestaan van een van de 
weigeringsgronden van artikel 13 wordt vastgesteld. In het tweede geval 
is de termijn van een jaar verstreken. Ook dan wordt de terugkeer van het 
kind bevolen, behoudens de evenbedoelde weigeringsgronden, maar in 
dat geval komt er een weigeringsgrond bij, namelijk wanneer wordt 
aangetoond dat het kind inmiddels is geworteld in zijn nieuwe omgeving. 

De aandacht wordt gevraagd voor enkele verschillen tussen het stelsel 
van het Haagse verdrag en het Europese verdrag op dit punt. In de eerste 
plaats is de termijn van het Haagse verdrag het dubbele van het Europese 
verdrag. Van minder belang, maar toch de vermelding waard is, dat de 
termijn in beide verdragen weliswaar begint te lopen vanaf het tijdstip 
van de ongeoorloofde overbrenging of het tijdstip waarop het kind na een 
bezoek aan zijn ouder in het buitenland had moeten terugkeren, maar dat 
hij in het Haagse verdrag eindigt bij de indiening van een verzoek bij een 
rechterlijke of administratieve autoriteit in het land waar het kind verblijft, 
terwijl in het stelsel van het Europese verdrag daarvoor het (eerder 
gelegen) tijdstip is gekozen van de indiening van het verzoek bij een 
centrale autoriteit - dus meestal die van het land waar de ouder verblijft 
die met het gezagsrecht is bekleed. In geval van toepassing van het 
Haagse verdrag zal de termijn dus ook daarom enigszins anders moeten 
worden berekend dan bij toepassing van het Europese verdrag. 

In de tweede plaats is er het belangrijke verschil met het Europese 
verdrag, dat in het Haagse verdrag ook bij indiening van een verzoek 
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binnen de gestelde termijn er steeds weigeringsgronden kunnen worden 
tegengeworpen. In het stelsel van het Europese verdrag is dat in veel 
mindere mate mogelijk. In een bepaald geval (artikel 8) is dat zelfs in het 
geheel niet mogelijk, ook niet wegens strijd met de openbare orde in de 
zin van het internationaal privaatrecht, tenzij een verdragsstaat op dat 
punt een voorbehoud heeft gemaakt. Op dit punt is derhalve het Haagse 
verdrag minder radicaal van opzet. Het laat ook bij een als het ware tijdig 
ingediend verzoek discussie toe over de vraag of in bepaalde gevallen de 
terugkeer van het kind niet indruist tegen zijn belang. Bij de bespreking 
van de weigeringsgronden van artikel 13 wordt hierop nader ingegaan. 

Dat na verloop van de termijn de terugkeer van het kind kan worden 
geweigerd omdat het inmiddels in de nieuwe omgeving is geworteld (het 
Europese verdrag spreekt hier slechts van verandering van omstandighe-
den) is in beide verdragsstelsels mogelijk. 

De weigeringsgronden zijn opgenomen in de artikelen 13 en 20. 
In de gevallen van die artikelen kan de rechter of administratieve 

autoriteit de terugkeer van het kind afwijzen, hij is daartoe niet verplicht. 
De weigeringsgrond van artikel 13 onder (a) behoeft weinig toelichting. 

Indien degene («persoon, instelling of orgaan») die de zorg voor het kind 
had, het gezagsrecht niet daadwerkelijk uitoefende of heeft berust in de 
overbrenging van het kind of in het niet doen terugkeren van het kind, 
ontvalt aan een verzoek tot terugkeer van het kind de belangrijkste grond. 
Weigering van het verzoek zal in die gevallen wel steeds het gevolg 
moeten zijn. 

Uiteraard kan aan de ontvoering zelf geen betekenis worden toegekend 
voor het antwoord op de vraag of de weigeringsgrond zich voordoet. 

De weigeringsgronden onder (b) zijn tweeërlei. In de eerste plaats 
indien er een ernstig risico bestaat dat het kind door zijn terugkeer wordt 
blootgesteld aan een lichamelijk of geestelijk gevaar, dan wel op enigerlei 
andere wijze wordt gebracht in een ontoelaatbare situatie. Dat deze 
weigeringsgrond aanwezig is zal - in overeenstemming met de strekking 
van het verdrag - niet te snel mogen worden aangenomen. Dat het kind 
bij de ouder die het gezagsrecht uitoefende in ongunstiger levensomstan-
digheden verkeerde, bijvoorbeeld financieel of wat zijn ontwikkelingsmo-
gelijkheden betreft, is daartoe onvoldoende grond. Het gaat immers niet 
om een afweging van de vraag of het kind beter thuis is bij de ouder die 
het gezagsrecht heeft of bij de ouder die het ontvoerde. 

Weigering is alleen toegelaten indien de terugkeer het kind in een 
ontoelaatbare situatie brengt, hetgeen iets anders is dan een situatie die 
in bepaalde opzichten minder gunstig is dan die waarin het kind bij zijn 
ontvoerder verkeert. Terugkeer naar een land dat wat betreft economische 
situatie, medische verzorging en veiligheid achterstaat bij het land 
waarheen het kind is ontvoerd is evenmin aan te merken als een blootstellen 
van het kind aan lichamelijk of geestelijk gevaar. Ook verschillen in 
politiek klimaat mogen hierbij geen rol spelen, tenzij, in de woorden van 
artikel20, fundamentele beginselen betreffende de bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in het geding zijn. 
Terugkeer naar een land waar het kind vrijwel zeker in direct lijfelijk of 
geestelijk gevaar zal komen te verkeren vanwege de daar heersende 
(politieke) omstandigheden zal evenwel mogen worden geweigerd hetzij 
op grond van artikel 13 onder (b), hetzij wegens de grond van artikel 20. 
Een weigeringsgrond wegens artikel 13 onder (b) is ook gegeven wanneer 
terugkeer het kind zou bloot stellen aan een reëel gevaar van verhongering 
of vergelijkbare fysieke bedreiging. 

Een met artikel 13 onder (b) vergelijkbare weigeringsgrond is in het 
Europese verdrag niet te vinden. Daar wordt meer abstract gesproken van 
onverenigbaarheid met grondbeginselen van familie- en kinderrecht van 
de aangezochte staat, maar daaronder kan ook wel in voorkomende 
gevallen worden begrepen dat terugkeer het kind aan lichamelijk of 
geestelijk gevaar zou bloot stellen. De clausule van artikel 20 inzake de 
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fundamentele beginselen op het stuk van bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden zal men in het Europese 
verdrag ook tevergeefs zoeken al mag er wel van worden uitgegaan dat 
de opstellers van dat verdrag het respect voor die fundamentele beginselen 
als een weigeringsgrond hebben kunnen aanvaarden, zie hier voor blz. 
25a. Bij de vergelijking van de beide verdragen op dit punt dient wel te 
worden bedacht dat het Europese verdrag beperkt is tot de kring van min 
of meer gelijkgestemde landen van de Raad van Europa, terwijl het 
Haagse verdrag in beginsel openstaat voor toetreding door alle landen 
van de wereld. 

Een tweede belangrijke weigeringsgrond is gebaseerd op het oordeel 
van het betrokken kind. Indien dit zich tegen zijn terugkeer verzet en het 
heeft een mate van rijpheid bereikt, die rechtvaardigt dat met zijn mening 
rekening wordt gehouden, kan de rechter het verzoek tot terugkeer 
afwijzen op grond van dit verzet van de kant van het kind. Men kan hier 
denken aan de leeftijd van 12 jaren, genoemd in artikel 902b Rechtsvor-
dering. Bij de toepassing van deze weigeringsgrond zal de rechter er 
goed op bedacht moeten zijn dat kinderen vaak gemakkelijk beïnvloedbaar 
zijn en dat een keuze tussen hun ouders die gescheiden zijn voor hen een 
buitengewoon moeilijke opgave kan vormen. De factoren die die keuze 
bepalen dragen niet steeds een stabiel karakter. Deze weigeringsgrond 
zal dan ook met grote behoedzaamheid moeten worden toegepast. 
Wanneer het kind evenwel eenmaal de leeftijd heeft, dat aan zijn wil en 
inzichten niet voorbij kan worden gegaan, is het redelijk dat de beslissing 
over de zo belangrijke vraag of het moet worden teruggebracht naar de 
ouder bij wie het gezag berust, zijn eigen oordeel een groot gewicht in de 
schaal legt. Ook deze weigeringsgrond zal men in het Europese verdrag 
tevergeefs zoeken. Dat verdrag is restrictiever, ook wat betreft de waarde 
die wordt toegekend aan het oordeel van het betrokken kind. Wel wordt 
in dat verdrag het verhoor van het kind als verplicht onderdeel van de 
procedure voorgeschreven. 

Aan het slot van artikel 13 wordt de rechter nog voorgeschreven 
rekening te houden met de maatschappelijke omstandigheden van het 
kind zoals die blijken uit de gegevens die hij ontvangt van de centrale 
autoriteit of enige andere bevoegde instantie van het land waar het kind 
zijn gewone verblijfplaats heeft, dus het land van waaruit het is ontvoerd. 
De weigeringsgrond van artikel 20, waarover hiervoor reeds even is 
gesproken, draagt een apart karakter en is om die reden dan ook in een 
eigen artikel ondergebracht aan het slot van Hoofdstuk III van het 
verdrag. Het gaat hier om beginselen van zeer algemeen geldende 
strekking, die in verscheidene internationale verdragen hun neerslag 
hebben gevonden. Zij hebben niet speciaal betrekking op kinderen en de 
bescherming van hun belang, doch in het algemeen op de bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Hoewel de 
weigeringsgrond facultatief geredigeerd is, is het moeilijk voorstelbaar 
dat in geval van strijd met deze beginselen de terugkeer van het kind zou 
kunnen worden gelast. Men kan artikel 20 opvatten als een speciale 
uitwerking van het beginsel van de openbare orde in het internationaal 
privaatrecht, maar dan wel een uitwerking die sterk aansluit bij wereldwijd 
aanvaarde beginselen van algemeen geldende strekking. Artikel 20 stelt 
niettemin de eis, dat deze beginselen deel uitmaken van het recht van de 
aangezochte staat. Als praktisch voorbeeld van de toepassing van deze 
weigeringsgrond kan worden gedacht aan de weigering het kind te laten 
terugkeren naar een land waar in verband met de heersende politieke 
constellatie de minimale voorwaarden voor een leefbaar bestaan en een 
redelijke toekomstverwachting niet zijn vervuld, hetgeen bijvoorbeeld het 
geval is als het kind gevaar zou lopen te worden misbruikt als gijzelaar om 
dwang uit te oefenen jegens een van zijn buitenlands verblijvende ouders 
of familieleden of zou kunnen worden gearresteerd en mishandeld als 
wraakoefening jegens ouders of familieleden die politiek onwelgevallige 
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handelingen tegenover het heersende regime hebben verricht. In dergelijke 
situaties zou meestal ook reeds een beroep mogelijk zijn op een weige-
ringsgrond van artikel 13 (b). 

Artikel 14 houdt een speciaal voorschrift in met betrekking tot de vraag 
hoe de rechter moet staan tegenover het recht van het land waar het kind 
zijn gewone verblijfplaats had, dat hij moet toepassen bij de beoordeling 
van de vraag of en door wie er een gezagsrecht ten aanzien van het kind 
werd uitgeoefend en wat dit gezagsrecht inhoudt, met name ten aanzien 
van de bepaling van de verblijfplaats van het kind (artikel 3). Artikel 14 
kent de rechter de bevoegdheid toe rechtstreeks met dit recht rekening te 
houden alsmede met de op grond van dat recht gegeven of erkende 
beslissingen, zonder dat voor de inhoud daarvan bewijs moet worden 
geleverd of een erkenningsprocedure moet worden doorlopen. Dit 
voorschrift is in het bijzonder van belang voor die landen, waar het 
buitenlandse recht niet ambtshalve door de rechter moet worden gevonden 
en toegepast, maar waar deze slechts met dit recht kan rekening houden 
voorzover daarover door de partijen bewijs wordt bijgebracht aangaande 
zijn inhoud. Indien de rechter moeite heeft met de toepassing van het 
vreemde recht of twijfel koestert ten aanzien van de ongeoorloofdheid 
van de overbrenging van het kind of de weigering het te doen terugkeren, 
kan hij ingevolge artikel 15 aan de verzoeker vragen, in de staat waaruit 
het kind ontvoerd is een rechterlijke beslissing of verklaring van bevoegde 
autoriteiten uit te lokken waaruit het ongeoorloofde karakter van de 
desbetreffende gedragingen blijkt. Deze oplossing is een facultatieve. 
Blijkt zij niet mogelijk, dan moet de rechter geheel op eigen kompas 
varen. 

Artikel 16 verbiedt de rechterlijke of administratieve autoriteiten van 
een verdragsstaat waarheen het kind ontvoerd is of waar het wordt 
vastgehouden zich uit te spreken over het gezagsrecht over het kind, 
wanneer die autoriteiten eenmaal in kennis zijn gesteld met die ontvoering 
of het feit dat het kind ongeoorloofd wordt vastgehouden in die staat. De 
ouder die het kind eigenmachtig heeft meegenomen of het weigert te 
laten teruggaan kan dus niet zijn gedrag als het ware laten legitimeren 
door daarover een rechterlijke of administratieve beslissing uit te lokken. 

Eerst moet een uitspraak worden gedaan over de vraag of het kind 
moet terugkeren naar de ouder die een daartoe strekkend verzoek heeft 
gedaan. Althans moet er een redelijke termijn zijn verstreken, waarbinnen 
een verzoek daartoe kan worden ingediend.Eerst na verloop van die 
termijn, of indien is beslist dat het kind niet zal terugkeren, kan door de 
autoriteiten van de staat waar het na de ontvoering verblijft of waar het 
ongeoorloofd werd vastgehouden een b slissing over het gezag ten 
aanzien van het kind worden genomen, v aarbij dan rekening moet 
worden gehouden met de nieuw ontstant situatie. 

Is er, vóór of na de ontvoering, toch in oe aangezochte staat een 
gezagsbeslissing met betrekking tot het kind gegeven, als gevolg van een 
actie van de ouder die het kind voornemens was te ontvoeren of het kind 
daadwerkelijk heeft ontvoerd, en die zijn handelen gerechtvaardigd wil 
zien door een rechterlijke of administratieve beslissing, dan ontstaat er 
een moeilijke situatie. Een dergelijke beslissing ten gunste van de 
desbetreffende ouder behoeft in die staat nog niet zonder meer te leiden 
tot doorkruising van een later verzoek van de andere ouder om het kind te 
doen terugkeren. Ware het anders, dan zou de verdragsregeling als het 
ware een premie stellen op acties van een ouder die ontvoering beraamt 
of heeft uitgevoerd en thans zijn handelingen als het ware juridisch in het 
reine wil brengen. Het verdrag gaat evenwel ook weer niet zo ver, dat het 
aan een dergelijke beslissing geen enkele waarde toekent. Het verzoek tot 
terugkeer van het kind blijft ontvankelijk en moet op zijn eigen merites 
worden beoordeeld. Daarbij zal evenwel - aldus artikel 17-de rechter 
wel rekening mogen houden met de overwegingen die aan de reeds 
voorhanden beslissing ten grondslag liggen. Vergelijk artikel 9, eerste lid, 
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onder een artikel 10, eerste lid, onder dvan het Europese verdrag die dit 
probleem een enigszins andere oplossing geven. 

Artikel 7öhoudt een algemeen voorschrift in, stellende dat de bepalingen 
van hoofdstuk III van het verdrag niet mogen worden uitgelegd als 
inhoudende een beperking van de bevoegdheid van de rechter of admini-
stratieve autoriteit om «ongeacht welk tijdstip de terugkeer van het kind te 
gelasten». In het rapport van mevrouw Perez Vera wordt deze bepaling 
toegelicht en verklaard als een uitdrukking van het beginsel dat het 
verdrag een minimumregeling inhoudt en dat het geenszins in de weg 
staat aan de toepassing van andere, gunstiger regelingen, in het bijzonder 
in gevallen waarin de termijn van een jaar van artikel 12 is overschreden. 
Men zou daaruit kunnen afleiden, dat de rechter in een dergelijk geval 
niet steeds behoeft te letten op het effect dat het lange verblijf van het 
kind bij de ouder die het heeft ontvoerd of zijn terugkeer na een bezoek 
heeft geweigerd heeft gehad en niet behoeft te verifiëren of het kind 
inmiddels in de nieuwe situatie geworteld is. 

Niettemin blijft ook dan het belang van het kind de richtsnoer die de 
rechter bij zijn beslissing moet hanteren en hij zal de terugkeer niet 
moeten bevelen indien duidelijk is dat zulks tegen het belang van het kind 
zou indruisen. 

Artikel /Smaakt wellicht ten overvloede duidelijk, dat een beslissing 
inzake de terugkeer van het kind geen beslissing is over het gezagsrecht. 
Het is de strekking van het verdrag dat éérst de terugkeer van het kind 
wordt bevolen en de vóór de ontvoering bestaande toestand wordt 
hersteld. Eerst daarna kan de rechter toekomen aan een oordeel over een 
verzoek tot wijziging van het gezagsrecht, waardoor dit aan de ouder bij 
wie het kind verbleef zou kunnen worden onttrokken en toegekend aan de 
andere ouder of aan een instelling van kinderbescherming. De rechter zal 
daarover zijn oordeel moeten kunnen geven op grond van de feiten en 
omstandigheden van het geval zelf; hij behoeft daarbij geen rekening te 
houden met de beslissing tot teruggave van het kind aan de ouder aan 
wie op dat moment het gezag over het kind was toevertrouwd. 

Artikel 21 (Hoofdstuk IV) 

Dit artikel betreft het omgangsrecht. Het houdt in dat de regeling van 
het omgangsrecht en de bescherming van dat recht in zijn feitelijke 
uitoefening onder de werking van het verdrag valt en dat een daartoe 
strekkend verzoek op dezelfde wijze als een verzoek tot terugkeer van een 
kind wordt behandeld. Men kan een dergelijk verzoek dus richten tot de 
centrale autoriteit van een verdragsstaat, en de centrale autoriteiten van 
de verdragsstaten moeten samenwerken om de ongestoorde uitoefening 
van het bezoekrecht en de naleving van de eraan verbonden voorwaarden 
te waarborgen. Vergelijk artikel 8, derde lid, van het Europese verdrag dat 
een soortgelijke regeling geeft. Belemmeringen die de ongestoorde 
uitoefening van het omgangsrecht in de weg staan moeten worden 
opgeheven. Het rapport Perez-Vera geeft geen concrete voorbeelden, 
maar spreekt in het algemeen van belemmeringen die kunnen gelegen 
zijn in wettelijke voorschriften of strafrechtelijke aansprakelijkheden. 
Duidelijker is dit rapport in de toelichting van de wijze waarop de centrale 
autoriteiten kunnen samenwerken bij de regeling en naleving van het 
omgangsrecht. Hierbij wordt gedacht aan de mogelijkheid dat de ouder 
bij wie het gezag over het kind berust, telkens wanneer het kind voor een 
bezoek naar de andere ouder in een andere verdragsstaat gaat aan de 
centrale autoriteit van zijn eigen staat daarvan opgave doet en van de 
periode dat het bezoek alsmede de plaats waar het kind heen gaat voor 
dat bezoek, en dat de ouder aan wie het bezoek wordt gebracht tegenover 
deze centrale autoriteit verklaart de voorwaarden van het bezoekrecht na 
te zullen leven. Deze gegevens zou de centrale autoriteit dan dienen door 
te geven aan de autoriteit van de verdragsstaat waar het kind tijdens zijn 
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bezoek verblijft, zodat deze op de hoogte is en zonodig er op kan toezien 
dat het kind tijdig weer terugkeert. 

Een dergelijke afspraak tussen de betrokken ouders kan worden 
beschouwd als een overeenkomst waarvan de nakoming eventueel ook in 
rechte afdwingbaar is. De centrale autoriteit van het land waar het kind 
tijdens zijn bezoek verblijft kan daarbij zijn bemiddeling of bijstand 
verlenen. 

De artikelen 22-36 (Hoofdstuk V) 

In Hoofdstuk V zijn de algemene bepalingen samengebracht, die 
betrekking hebben op zaken als de kosten van uitvoering, de taal waarin 
de stukken dienen te worden gesteld of vertaald, de procedure tot 
verkrijging van een beslissing tot terugkeer van het kind. Voorts regelingen 
voor staten die binnen hun grenzen verschillende rechtsstelsels kennen 
voor verschillende territoriale eenheden van zo'n staat, de verhouding van 
het verdrag tot het Verdrag van 1961 inzake de bescherming van minder-
jarigen, het overgangsrecht en de mogelijkheid dat twee of meer ver-
dragsstaten onderling afspreken bepaalde restrictieve voorschriften ervan 
in hun onderlinge verhouding niet toe te passen. 

De artikelen 22 en 23 stellen enkele belemmeringen aan een vlotte 
toepassing van het verdrag terzijde doordat zij de vereisten van het 
stellen van een cautio judicati solvi (zekerheid voor de kosten; zie artikel 
152 Rechtsvordering) en van legalisatie van stukken elimineren, zulks in 
overeenstemming met een algemeen bestaande tendentie om procedurele 
en formele belemmeringen in het internationale rechtsverkeer zoveel 
mogelijk op te heffen. 

Wat betreft het taalprobleem wordt ingevolge artikel 24 de gebruikelijke, 
ook in het Europese verdrag gevolgde oplossing toegepast, volgens welke 
de respectieve centrale autoriteiten de stukken in hun eigen taal opstellen 
en deze doen vergezellen van een vertaling in de officiële taal (of een 
officiële taal) van de aangezochte staat. Zoals ook in het Europese 
verdrag en enkele andere recente verdragen betreffende het internationale 
rechtsverkeer in burgerlijke zaken is bepaald, worden het Frans en het 
Engels aanvaard als talen waarin zonodig de stukken kunnen worden 
vertaald. Staten kunnen slechts ten aanzien van één van deze beide talen 
een voorbehoud maken3. Vergelijk artikel 6, derde lid van het Europese 
verdrag, dat een voorbehoud ten aanzien van beide talen mogelijk maakt. 
De communicatie tussen centrale autoriteiten is volgens het Haagse 
verdrag dus altijd mogelijk hetzij in het Frans, hetzij in het Engels. Er is 
dunkt ons weinig reden om voor het Koninkrijk een dergelijk voorbehoud 
te maken. Ook bij andere verdragen is zulks niet geschied. 

Artikel 25 waarborgt voor onderdanen van verdragsstaten en personen 
die daar gewone verblijfplaats hebben, bij alle kwesties in verband met de 
toepassing van het verdrag, het recht op rechtsbijstand en juridisch 
advies in andere verdragsluitende staten, op dezelfde condities als 
onderdanen van die staat of personen die daar hun gewone verblijfplaats 
hebben. Deze regel stemt overeen met de artikelen 1 en 2 van het 
Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 tot vergemakkelijking 
van de toegang tot de rechter in internationale gevallen, waarvan de 
goedkeuring voor het Koninkrijk wordt voorbereid. 

Wat betreft de kosten van de uitvoering van het verdrag geldt volgens 
artikel 26 als algemeen beginsel, dat iedere verdragsstaat zijn eigen 
kosten draagt. Evenals bij het Europese verdrag worden de kosten van 
teruggeleiding van het kind uitgezonderd; van die kosten kan de betaling 
door de verzoeker worden gevraagd. Verdragsstaten kunnen evenwel het 
voorbehoud maken, dat zij slechts de kosten op zich nemen voorzover die 
kosten vallen binnen het kader van hun eigen stelsel van rechtsbijstand 
en juridisch advies. Om exorbitante kosten te voorkomen lijkt het raadzaam, 
dat van dit voorbehoud voor het Koninkrijk gebruik wordt gemaakt. Wat 
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de vraag wie de kosten moet dragen betreft, houdt artikel 26 nog een 
bijzondere bepaling in, die er toe strekt dat deze kunnen worden ten laste 
gebracht van de persoon die het kind heeft ontvoerd, vastgehouden of de 
uitoefening van het omgangsrecht heeft verhinderd. De mogelijkheid van 
een dergelijke kostenveroordeling kan afschrikkend werken. 

Artikel27'bevat de vanzelfsprekende regel, dat een centrale autoriteit 
een verzoek dat niet op het verdrag is gebaseeerd of anderszins niet 
gegrond is, niet in behandeling neemt en de afzender van dat verzoek van 
de redenen daarvan in kennis stelt. Indien die afzender niet instemt, zal 
hij zonodig rechtstreeks een beroep kunnen doen op de rechter of de 
administratieve autoriteit van de aangezochte staat, iets waaraan het 
verdrag - zo blijkt uit artikel 29 - niet in de weg staat. 

De centrale autoriteit moet rekening houden met de mogelijkheid dat 
zij zelf een procedure moet instellen om een beslissing te krijgen over de 
terugkeer van het kind of over het bezoekrecht. In verband daarmee kan 
zij van de verzoeker verlangen, dat deze haar daartoe schriftelijk machtigt, 
of haar machtigt tot het aanwijzen van een vertegenwoordiger die tot het 
instellen van zo'n procedure gerechtigd is, zie artikel28. 

Artikel 30 stelt dat ieder verzoek ingevolge dit verdrag ingediend bij 
een centrale autoriteit of bij een rechter of administratieve autoriteit van 
een verdragsstaat, alsmede ieder document of ieder inlichting die door 
een centrale autoriteit daarbij is gevoegd of is verstrekt aan de rechterlijke 
instanties of de administratieve autoriteiten van de Verdragsstaten kan 
worden overgelegd. Zulks spreekt, zo moet men opmaken uit het rapport 
Perez-Vera, blijkbaar in de rechtsstelsels van sommige staten niet vanzelf 
en de bepaling strekt er dan toe dit juridisch obstakel uit de weg te 
ruimen. De bepaling houdt uiteraard niets in over de bewijskracht van de 
documenten of inlichtingen. 

De artikelen 31-33 houden zich bezig met de specifieke problemen die 
kunnen rijzen met betrekking tot de toepassing van het verdrag in (door) 
staten, die binnen hun grenzen verschillende territoriale eenheden kennen 
met een eigen rechtsstelsel. Deze regels behoeven geen toelichting. Zij 
sluiten aan bij hetgeen op dit stuk reeds in eerdere verdragen van de 
Haagse Conferentie is aanvaard. 

Artikel 34 regelt de verhouding met het kinderbeschermingsverdrag 
van 1961 in die zin, dat het onderhavige, later tot stand komen verdrag 
voorrang heeft. Conflicten tussen beide verdragen, die eigenlijk een elkaar 
aanvullend karakter hebben, laten zich ook niet goed denken. Wat betreft 
de verhouding tot eventuele andere verdragen die dezelfde materie regelen, 
of nationale regelingen terzake, maakt het artikel duidelijk dat het verdrag 
de toepassing van die andere internationale of nationale regelingen niet 
wil uitsluiten. Een dergelijke regel is, zoals we hebben gezien, ook 
opgenomen in artikel 19 van het Europese verdrag. Op dit punt liggen er 
dus in geen van beide verdragen belemmeringen voor bekrachtiging van 
beide verdragen door eenzelfde staat. 

Artikel 35 sluit de terugwerkende kracht van het verdrag uit. 
Artikel 36 tenslotte maakt mogelijk, dat tussen twee of meer verdrags-

staten wordt overeengekomen restrictieve bepalingen ten aanzien van de 
terugkeer van het kind niet toe te passen. Dit artikel bevordert eveneens 
een samengaan van het onderhavige verdrag en het Europese verdrag, 
dat minder weigeringsgronden kent, althans voor staten die geen gebruik 
hebben gemaakt van de door dat verdrag toegestane voorbehouden. Het 
laat zich denken dat staten die bij beide verdragen partij zijn, dergelijke 
afspraken maken waardoor de discrepanties tussen de beide verdragen in 
hun onderlinge verhouding worden verminderd. 

De artikelen 37-45 (Hoofdstuk VI) 

De slotbepalingen van het verdrag wijken in het algemeen niet af van 
soortgelijke bepalingen die gebruikelijk zijn in door de Haagse Conferentie 
voor internationaal privaatrecht voorbereide verdragen. Zij behoeven 
geen toelichting. 
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Er is hiervoor reeds op gewezen, dat het verdrag openstaat voor alle 
staten ter wereld, met dien verstande evenwel dat de toetreding van 
andere staten dan lid-Staten van de Haagse Conferentie slechts gevolgen 
heeft ten aanzien van verdragsstaten die die toetreding uitdrukkelijk 
aanvaarden. Deze bepaling legt het accent op de voorwaarde van 
wederzijds vertrouwen die vervuld moet zijn, wil een dergelijke andere 
staat tot de verdragsregeling kunnen toetreden. Daartoe is niet voldoende 
dat de andere staten afzien van het maken van bezwaar tegen de toetreding, 
zoals wel in sommige andere Haagse Verdragen wordt bepaald. 

De medegelding van het verdrag kan worden verkregen voor gebieden 
voor welker internationale betrekkingen een verdragsstaat verantwoordelijk 
is. Voor het Koninkrijk kan krachtens deze bepaling van artikel 39 mede-
gelding voor de Nederlandse Antillen en Aruba worden verkregen. De 
regeringen van deze landen hebben te kennen gegeven deze medegelding 
te wensen. 

Artikel 42 bepaalt dat geen andere voorbehouden mogelijk zijn dan die 
van artikel 24 (uitsluiting van Frans of Engels in de communicatie tussen 
centrale autoriteiten) en dat van artikel 26, derde lid (beperking van 
kosten). Hiervoor is reeds aangegeven dat er slechts reden is tot het 
maken van dit laatste voorbehoud. 

Tot slot van deze toelichting diene nog, dat in het kader van de politieke 
samenwerking tussen de lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
besprekingen zijn gewijd aan de gezamenlijke aanpak van het vraagstuk 
van de internationale ontvoering van kinderen en dat bij die gelegenheid 
is gebleken dat de meeste lid-Staten de bekrachtiging van het Europese 
verdrag voorbereiden of althans in positieve overweging hebben genomen, 
en dat een aantal van hen ook ten aanzien van de bekrachtiging van het 
Haagse verdrag een positief standpunt innemen. De bekrachtiging van de 
beide verdragen past aldus ook zeer wel in het streven tot versterking van 
de samenwerking van de E.G.-staten op het gebied van het burgerlijk 
recht. 

Dereguleringsaspecten 

De beide verdragen strekken er toe tussen de Verdragsstaten samen-
werking tot stand te brengen teneinde paal en perk te stellen aan een zich 
in toenemende mate manifesterende wantoestand, de internationale 
ontvoering van kinderen. Voorts strekken zij er toe de burgerrechtelijke 
aspecten van dit verschijnsel op internationaal plan te regelen. Op dit 
gebied heersten tot dusverre willekeur en onzekerheid, die het eigenmach-
tig optreden van ouders en eigenrichting bevorderen. De verdragen 
beogen hier orde en recht te herstellen, zulks in het belang van de 
bescherming van het kind. Regulering op dit gebied is een dringende 
noodzaak, die alom in de wereld wordt gevoeld. Het Koninkrijk dient dit 
streven naar internationale regelgeving van een zeer menselijke proble-
matiek te ondersteunen. De goedkeuring van de beide verdragsregelingen 
past in dat streven. 

De instelling van een centrale autoriteit tot uitvoering van de verdragen 
brengt de noodzaak mede tot het aanstellen van enig gekwalificeerd 
personeel, dat zich met deze taak gaat bezighouden. 

De kosten daarvan - het gaat niet om een groot aantal arbeidsplaatsen -
zijn beperkt. 

De kosten van ae uitvoering van de verdragen komen in beginsel voor 
de verdragsstaat. Gelet op de omstandigheid dat het verschijnsel van 
kinderontvoering in Nederland tot dusverre nog geen exorbitante omvang 
heeft aangenomen, zullen die kosten waarschijnlijk beperkt kunnen 
blijven. Het maken van het voorbehoud, bedoeld in artikel 26 lid 2 van het 
Haagse verdrag, zal daartoe kunnen bijdragen. 
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' De stand van zaken is als volgt: 
a Verdrag van Luxemburg: partij zijn 

België. Cyprus, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, 
Spanje en Zwitserland. Ondertekend hebben 
de Bondsrepubliek Duitsland, Griekenland, 
Ierland, Italië, Liechtenstein en het Koninkrijk 
der Nederlanden. 

b. Verdrag van 's-Gravenhage: partij zijn 
Australië, Canada, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Hongarije (onder voorwaarde) 
van aanvaarding door andere landen), 
Luxemburg, Portugal en Zwitserland, 
Ondertekend hebben: de Verenigde Staten, 
België, de Bondsrepubliek Duitsland, 
Griekenland, Italië, Oostenrijk, Spanje, en 
het Koninkrijk der Nederlanden. 
2 «Probleem kinderuitvoering schreeuwt om 
volwassen aanpak» door Jan Oost (1984). 
Zie ook Algemeen Politieblad 1 983 (76, nr. 
4, blz. 75). 
3 Zie bijv. artikel 7 van het Haagse verdrag 
van 25 oktober 1980 tot vergemakkelijking 
van de toegang tot de rechter in interna-
tionale gevallen, waarop ingevolge artikel 28 
een voorbehoud kan worden gemaakt. 

De uitvoering van de verdragen zal tot enige lastenverzwaring van de 
rechterlijke macht kunnen leiden. De omvang daarvan is evenwel moeilijk 
te schatten. Daarbij moet worden bedacht dat ook thans gevallen van 
kinderontvoering kunnen leiden tot procedures voor de Nederlandse 
rechter. De Verdragen verlichten de taak van de rechter omdat zij regels 
geven op een gebied waar deze thans ontbreken of nog maar zeer 
gebrekkig zijn ontwikkeld. 

De Minister van Justitie, 

De Staatssecretaris van Justitie, 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
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