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Verdrag inzake de bevoegdheid, het  

toepasselijke recht, de erkenning, de  

tenuitvoerlegging en de samenwerking 

op het gebied van ouderlijke verant-

woordelijkheid en maatregelen ter be-

scherming van kinderen, ’s-Gravenhage, 

19 oktober 1996, Trb. 197, 299  

‘Haags Kinderbeschermingsverdrag 

1996’ 
 

Dit verdrag is op 1 januari 2002 in werking 

getreden. Het is thans (stand 1 augustus 2011) 

geratificeerd door: Albanië, Armenië, Austra-

lië, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Domini-

caanse Republiek, Duitsland, Ecuador, Estland, 

Finland, Frankrijk, Ierland, Hongarije, Kroatië, 

Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Ma-

rokko, Monaco, Nederland, Oekraïne, Oosten-

rijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, 

Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, 

Uruguay, Zwitserland. Het verdrag is op 1 mei 

2011 voor Nederland van kracht geworden. 

 
HOOFDSTUK I – TOEPASSINGSGEBIED VAN 

HET VERDRAG  

 

Artikel 1  

1. Dit Verdrag heeft tot doel:  

 a.  de Staat aan te wijzen welks autoriteiten 

  bevoegd zijn maatregelen te nemen ter  

  bescherming van de persoon  of het ver-

  mogen van het kind;  

 b.  het recht aan te wijzen dat door die  

  autoriteiten in de uitoefening van hun  

  bevoegdheid dient te worden toege- 

  past;  

 c.  het op de ouderlijke verantwoordelijk- 

  heid toepasselijke recht te bepalen;  

 d.  de erkenning en de tenuitvoerlegging  

  van de bedoelde beschermende maat- 

  regelen in alle Verdragsluitende Sta- 

  ten te verzekeren;  

 e.  tussen de autoriteiten van de Verdrag- 

  sluitende Staten een zodanige samen- 

  werking tot stand te brengen als nood- 

  zakelijk is voor het verwezenlijken  

  van  de doelstellingen van dit Verdrag.  

2.  Voor de toepassing van dit Verdrag omvat de 

 term “ouderlijke verantwoordelijkheid” 

 het ouderlijk gezag of iedere overeenkom

 stige gezagsverhouding waarin de rechten, de 

 bevoegdheden en de verantwoordelijkheden 

 van ouders, voogden of andere wettelijke ver

 tegenwoordigers ten opzichte van  de persoon 

 of het vermogen van het kind besloten liggen.  

 

 

Artikel 2  

Het Verdrag is van toepassing op kinderen vanaf 

het tijdstip van hun geboorte totdat zij de leeftijd 

van 18 jaar hebben bereikt.  

 

Artikel 3  

De in artikel 1 bedoelde maatregelen kunnen met 

name betrekking hebben op:  

a.  de toekenning, de uitoefening, de beëindiging 

 of de beperking van ouderlijke verantwoorde

 lijkheid, alsmede de overdracht ervan; 

b.  gezagsrechten, met inbegrip van rechten be

 treffende de zorg voor de persoon van het 

 kind, en in het bijzonder het recht om zijn  

 verblijfplaats te bepalen, alsmede het om

 gangsrecht met inbegrip van het recht het kind 

 voor een beperkte tijdsduur mee te nemen  

 naar een andere plaats dan zijn gewone ver

 blijfplaats;  

c.  voogdij, curatele en overeenkomstige rechts

 instituten;  

d.  de aanwijzing en de taken van enige persoon 

 of lichaam, belast met de zorg voor de persoon 

 of het vermogen van het kind, of die het kind 

 vertegenwoordigt of bijstaat;  

e.  de plaatsing van het kind in een pleeggezin of 

 in een inrichting of de verstrekking van zorg 

 aan het kind door middel van kafala of een 

 overeenkomstig rechtsinstituut;  

f.  het toezicht door een overheidslichaam op de 

 verzorging van een kind door een persoon die 

 met de zorg voor dat kind belast is;  

g.  het beheer, de instandhouding of de beschik

 king over het vermogen van het kind.  

 

Artikel 4  

Het Verdrag is niet van toepassing op  

a.  de vaststelling of de ontkenning van familie

 rechtelijke betrekkingen;  

b.  beslissingen inzake adoptie, voorbereidende 

 maatregelen voor adoptie of de nietigverkla

 ring of herroeping van adoptie;  

c.  de geslachtsnaam en de voornamen van het 

 kind;  

d.  handlichting;  

e.  onderhoudsverplichtingen;  

f.  trusts en erfopvolging;  

g.  sociale zekerheid;  

h.  overheidsmaatregelen van algemene aard op 

 het gebied van onderwijs of gezondheidszorg;  

i.  maatregelen genomen op grond van strafbare 

 feiten begaan door kinderen;  

j.  beslissingen inzake het recht op asiel en inzake 

 toelating.  

 

HOOFDSTUK II – BEVOEGDHEID  

 

Artikel 5  

1.  De rechterlijke en administratieve autoriteiten 

 van de Verdragsluitende Staat waar het kind 
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 zijn gewone verblijfplaats heeft, zijn bevoegd 

 maatregelen te nemen die strekken tot de be

 scherming van zijn persoon of vermogen.  

2.  Onverminderd het bepaalde in artikel 7, zijn 

 in geval van verplaatsing van de gewone ver

 blijfplaats van het kind naar een andere Ver

 dragsluitende Staat de autoriteiten van de Staat 

 van de nieuwe gewone verblijfplaats bevoegd.  

 

Artikel 6  

1.  Ten aanzien van vluchtelingenkinderen en 

 kinderen die ten gevolge van onlusten die in 

 hun land plaatsvinden naar een ander land zijn 

 verplaatst, hebben de autoriteiten  van de Ver

 dragsluitende Staat op welks  grondgebied 

 deze kinderen ten gevolge van hun verplaat

 sing aanwezig zijn, de bevoegdheid bedoeld in 

 het eerste lid van artikel 5.  

2.  De bepaling van het voorgaande lid is  even

 eens van toepassing op kinderen wier gewone 

 verblijfplaats niet kan worden vastgesteld.  

 

Artikel 7  

1.  In geval van ongeoorloofd overbrengen of niet 

 doen terugkeren van het kind blijven de autori

 teiten van de Verdragsluitende Staat waarin 

 het kind onmiddellijk voor de overbrenging of 

 het niet doen terugkeren zijn gewone verblijf

 plaats had, bevoegd totdat het kind een gewo

 ne verblijfplaats heeft verworven in een andere 

 Staat en  

 a.  enige persoon, instelling of ander lichaam 

  dat gezagsrechten heeft, in de overbren-

  ging of het niet doen terugkeren heeft  

  berust; of  

 b.  het kind in die andere Staat zijn verblijf-

  plaats heeft gehad, gedurende een periode 

  van ten minste een jaar nadat de persoon, 

  de instelling of het andere lichaam dat  

  gezagsrechten heeft, kennis heeft gekre-

  gen of had moeten krijgen van de ver- 

  blijfplaats van het kind,  geen verzoek tot 

  terugkeer, dat binnen die periode is inge

  diend, nog in behan deling is, en het kind 

  in zijn nieuwe  omgeving is geworteld.  

2.  Het overbrengen of het niet doen terugkeren 

 van een kind wordt als ongeoorloofd be

 schouwd, wanneer  

 a.  dit geschiedt in strijd met een gezagsrecht 

  dat is toegekend aan een persoon, een  

  instelling of enig ander lichaam, alleen of 

  gezamenlijk, ingevolge het recht van de 

  Staat waar het  kind onmiddellijk voor zijn 

  overbrenging of het niet doen terugkeren 

  zijn gewone verblijfplaats had, en  

 b.  dit recht alleen of gezamenlijk daadwer-

  kelijk werd uitgeoefend op het tijdstip  

  van de overbrenging of het niet doen  

  terugkeren, dan wel zou zijn uitgeoefend 

  indien een zodanige gebeurtenis niet had 

  plaatsgevonden.  

 Het onder a bedoelde gezagsrecht kan in het 

 bijzonder voortvloeien uit een toekenning van 

 rechtswege, een rechterlijke of administratieve 

 beslissing of een overeenkomst die geldig is 

 ingevolge het recht van  die Staat.  

3.  Zolang de in het eerste lid bedoelde autoritei

 ten hun bevoegdheid behouden, kunnen de 

 autoriteiten van de Verdragsluitende Staat 

 waarheen het kind is overgebracht of waar het 

 wordt vastgehouden slechts ingevolge artikel 

 11 spoedeisende maatregelen nemen die nood

 zakelijk zijn voor de bescherming van de per

 soon of het vermogen van het kind.  

 

Artikel 8  

1.  Bij wijze van uitzondering kan de autoriteit 

 van een Verdragsluitende Staat die ingevolge 

 artikel 5 of 6 bevoegd is, indien zij van oordeel 

 is dat de autoriteit van een andere Verdragslui

 tende Staat in een bepaald geval beter in staat 

 is het belang van het kind te beoordelen,  

 –  hetzij die andere autoriteit, rechtstreeks of 

  door tussenkomst van de Centrale Autori

  teit van die Staat, verzoeken de bevoegd

  heid te aanvaarden  om de door haar  

  noodzakelijk geachte beschermende  

  maatregelen te nemen,  

 –  hetzij de zaak aanhouden en de partijen 

  uitnodigen een daartoe strekkend verzoek 

  te richten aan de autoriteit van die andere 

  Staat.  

2.  De Verdragsluitende Staten wier autoriteiten 

 kunnen worden aangezocht of geadieerd op de 

 in het vorige lid bedoelde wijze, zijn:  

 a.  een Staat waarvan het kind de nationali-

  teit bezit;  

 b.  een Staat waar vermogen van het kind is 

  gelegen;  

 c.  een Staat bij welks autoriteiten een ver- 

  zoek tot echtscheiding of scheiding van 

  tafel en bed van de ouders van het  kind of 

  tot nietigverklaring van hun huwelijk  

  aanhangig is;  

 d.  een Staat waarmee het kind een nauwe  

  band heeft.  

3.  De betrokken autoriteiten kunnen met elkaar in 

 overleg treden.  

4.  De autoriteit die op de in het eerste lid bedoel

 de wijze is benaderd, kan de bevoegdheid 

 aanvaarden in de plaats van de ingevolge arti

 kel 5 of 6 bevoegde autoriteit, indien zij zulks 

 in het belang van het kind acht.  

 

Artikel 9  

1.  Indien de autoriteiten van een Verdragsluiten

 de Staat als bedoeld in het tweede lid van 

 artikel 8 oordelen dat zij in een bepaald geval 
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 beter in staat zijn het belang  van het kind te 

 beoordelen, kunnen zij  

 –  hetzij de bevoegde autoriteit van de Ver

  dragsluitende Staat waar het kind  zijn  

  gewone verblijfplaats heeft, rechtstreeks 

  of door tussenkomst van de Centrale  

  Autoriteit van die Staat, verzoeken hen te 

  machtigen de bevoegdheid uit te oefenen 

  om door hen noodzakelijk geachte be- 

  schermende maatregelen te nemen,  

 –  hetzij de partijen uitnodigen een daartoe 

  strekkend verzoek te richten aan de auto

  riteiten van de Verdragsluitende Staat  

  waar het kind zijn gewone verblijfplaats 

  heeft.  

2.  De betrokken autoriteiten kunnen met elkaar in 

 overleg treden.  

3.  De autoriteit van wie het verzoek uitgaat kan, 

 in de plaats van de autoriteit van de Verdrag-

 sluitende Staat waar het kind zijn  gewone  

 verblijfplaats heeft, de bevoegdheid slechts 

 uitoefenen indien deze laatste het verzoek 

 heeft ingewilligd.  

 

Artikel 10  

1. Onverminderd de artikelen 5 tot en met 9, 

 kunnen de autoriteiten van een Verdragslui

 tende Staat, in de uitoefening van hun be

 voegdheid om te beslissen over een ver zoek 

 tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed 

 van de ouders van een kind dat zijn gewone 

 verblijfplaats heeft in een andere Verdragslui

 tende Staat, of tot nietigverklaring van hun 

 huwelijk, maatregelen nemen ter bescherming 

 van de persoon of het vermogen van dat kind 

 indien het recht van hun Staat daarin voorziet 

 en indien:  

 a.  op het tijdstip van de aanvang van de  

  procedure een van de ouders zijn of haar 

  gewone verblijfplaats heeft in die Staat en 

  een van hen de ouderlijke verantwoorde

  lijkheid over het kind heeft, en  

 b.  de bevoegdheid van deze autoriteiten om 

  dergelijke maatregelen te nemen zowel 

  door de ouders is aanvaard, als door enige 

  andere persoon die de ouderlijke verant-

  woordelijkheid heeft ten aanzien van het 

  kind, en het belang van het kind daarmee 

  is gediend.  

2.  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid om 

 maatregelen te nemen ter bescherming  van het 

 kind eindigt zodra de beslissing betreffende de 

 inwilliging of de afwijzing van het verzoek tot 

 echtscheiding, scheiding van tafel en bed of de 

 nietigverklaring van het huwelijk definitief is 

 geworden, of de procedure om een andere 

 reden een einde heeft genomen. 

 

 

 

Artikel 11  

1.  In alle spoedeisende gevallen zijn de autoritei

 ten van iedere Verdragsluitende Staat op welks 

 grondgebied het kind of vermogen van het 

 kind zich bevindt, bevoegd om alle noodzake

 lijke beschermende maatregelen te nemen.  

2.  De maatregelen die ingevolge het voorgaande 

 lid zijn genomen ten aanzien van een kind dat 

 zijn gewone verblijfplaats heeft in een Ver

 dragsluitende Staat houden op van kracht te 

 zijn zodra de krachtens de artikelen 5 tot en 

 met 10 bevoegde autoriteiten de door de om

 standigheden  vereiste maatregelen hebben 

 genomen.  

3.  De maatregelen die ingevolge het eerste lid 

 zijn genomen ten aanzien van een kind  dat zijn 

 gewone verblijfplaats heeft in een  niet- Ver

 dragsluitende Staat houden op van kracht te 

 zijn in elke Verdragsluitende  Staat zodra de 

 door de omstandigheden vereiste maatregelen, 

 welke zijn genomen door de autoriteiten van 

 een andere Staat, in de betrokken Verdragslui

 tende Staat worden erkend.  

 

Artikel 12  

1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 7 zijn  de 

 autoriteiten van een Verdragsluitende Staat op 

 het grondgebied waarvan het kind  of vermo

 gen van het kind zich bevindt, bevoegd om ter 

 bescherming van diens persoon of vermogen 

 voorlopige maatregelen te nemen waarvan de 

 territoriale werking beperkt is tot de betrokken 

 Staat, voor zover dergelijke maatregelen niet 

 onverenigbaar zijn met maatregelen die reeds 

 door de ingevolge de artikelen 5 tot en met 10 

 bevoegde autoriteiten zijn genomen.  

2.  De ingevolge het voorgaande lid genomen 

 maatregelen ten aanzien van een kind dat zijn 

 gewone verblijfplaats heeft in een Verdragslui

 tende Staat houden op van kracht  te zijn zodra 

 de ingevolge de artikelen 5 tot en met 10 be

 voegde autoriteiten een  beslissing hebben 

 genomen betreffende beschermende maatrege

 len die door de omstandigheden vereist zijn.  

3.  De ingevolge het eerste lid genomen maatrege

 len ten aanzien van een kind dat zijn gewone 

 verblijfplaats heeft in een niet-Verdragsluiten

 de Staat houden op van  kracht te zijn in de 

 Verdragsluitende Staat waar de maatregelen 

 zijn genomen, zodra door de omstandigheden 

 vereiste maatregelen welke zijn genomen door 

 de autoriteiten van een andere Staat, in de 

 betrokken Verdragsluitende Staat worden 

 erkend.  

 

Artikel 13  

1.  De autoriteiten van een Verdragsluitende Staat 

 die ingevolge de artikelen 5 tot en  met 10 

 bevoegd zijn maatregelen te nemen ter be

 scherming van de persoon of het vermogen 
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 van het kind dienen zich te onthouden van het 

 uitoefenen van deze bevoegdheid indien, op 

 het tijdstip van de aanvang van de procedure, 

 om overeenkomstige maatregelen is verzocht 

 aan de ingevolge de artikelen 5 tot en met 10 

 op het tijdstip  van het verzoek bevoegde auto

 riteiten van een andere Verdragsluitende Staat 

 en deze nog in beraad zijn.  

2.  Het in het voorgaande lid bepaalde is niet van 

 toepassing indien de autoriteiten aan wie het 

 verzoek om maatregelen aanvankelijk is voor

 gelegd, van hun bevoegdheid hebben afgezien.  

 

Artikel 14  

De maatregelen die met toepassing van de artikelen 

5 tot en met 10 zijn genomen blijven van kracht 

overeenkomstig het daarin bepaalde, ook indien een 

verandering in de omstandigheden de grond waarop 

de bevoegdheid was gebaseerd, heeft weggenomen, 

zolang de krachtens het Verdrag bevoegde autori-

teiten deze maatregelen niet hebben gewijzigd, 

vervangen of beëindigd.  

 

HOOFDSTUK III – TOEPASSELIJK RECHT  

 

Artikel 15  

1.  De autoriteiten van de Verdragsluitende

 Staten oefenen de bevoegdheid die hun inge

 volge het bepaalde in Hoofdstuk II is toege

 kend uit onder toepassing van hun interne 

 recht.  

2.  Zij kunnen echter, in zoverre de bescherming 

 van de persoon of het vermogen van het kind 

 dit vereist, bij wijze van uitzondering het recht 

 van een andere Staat waarmee de omstandig

 heden nauw verband houden, toepassen of 

 daarmee rekening houden.  

3.  Indien de gewone verblijfplaats van het kind 

 wordt verplaatst naar een andere Verdragslui

 tende Staat, beheerst het recht van die andere 

 Staat vanaf het moment van de verplaatsing de 

 wijze van uitvoering van de in de Staat van de 

 vorige gewone verblijfplaats genomen maatre

 gelen.  

 

Artikel 16  

1.  Het van rechtswege ontstaan of tenietgaan 

 van ouderlijke verantwoordelijkheid, zonder 

 tussenkomst van een rechterlijke of admini

 stratieve autoriteit, wordt beheerst door het 

 recht van de Staat van de gewone  verblijf

 plaats van het kind.  

2.  Het ontstaan of tenietgaan van ouderlijke 

 verantwoordelijkheid door een overeen komst 

 of een eenzijdige rechtshandeling, zonder 

 tussenkomst van een rechterlijke of admini

 stratieve autoriteit, wordt beheerst door het 

 recht van de Staat waar het kind zijn gewone 

 verblijfplaats heeft op het moment waarop de 

 overeenkomst of de eenzijdige rechtshandeling 

 van kracht wordt.  

3.  Het op grond van het recht van de Staat van  de 

 gewone verblijfplaats van het kind bestaande 

 ouderlijke verantwoordelijkheid blijft bestaan 

 na verplaatsing van die gewone verblijfplaats 

 naar een andere Staat. 

4.  Indien de gewone verblijfplaats van het kind 

 wordt verplaatst, wordt het van rechtswege 

 ontstaan van ouderlijke verantwoordelijkheid 

 van een persoon die deze verantwoordelijkheid 

 niet reeds heeft, beheerst door het recht van  de 

 Staat van de nieuwe gewone verblijfplaats.  

 

Artikel 17  

De uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijk-

heid wordt beheerst door het recht van de Staat van 

de gewone verblijfplaats van het kind. Indien de 

gewone verblijfplaats van het kind wordt verplaatst, 

wordt de uitoefening beheerst door het recht van de 

Staat van de nieuwe gewone verblijfplaats.  

 

Artikel 18  

De in artikel 16 bedoelde ouderlijke verantwoorde-

lijkheid kan worden beëindigd of de voorwaarden 

voor de uitoefening ervan gewijzigd, door ingevol-

ge dit Verdrag te nemen maatregelen.  

 

 Artikel 19  

1.  De geldigheid van een rechtshandeling, tot

 stand gekomen tussen een derde en een andere 

 persoon die op grond van het recht van de 

 Staat waar de rechtshandeling tot stand is 

 gekomen bevoegd zou zijn als wettelijk verte

 genwoordiger van het kind op te treden, kan 

 niet worden aangetast en de derde kan niet 

 aansprakelijk worden ge steld op de enkele 

 grond dat krachtens het door de bepalingen 

 van dit hoofdstuk aangewezen recht de ander 

 niet bevoegd was als wettelijk vertegenwoor

 diger van het kind op te treden, tenzij de derde 

 wist of had moeten weten dat de ouderlijke 

 verantwoordelijkheid door dit recht werd be

 heerst.  

2.  Het voorgaande lid is alleen van  toepassing 

 indien de rechtshandeling tot stand is gekomen 

 tussen personen die zich op het grondgebied 

 van eenzelfde Staat bevinden.  

 

Artikel 20  

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepas-

sing ook indien het daardoor aangewezen recht het 

recht is van een Staat die niet een Verdragsluitende 

Staat is.  

 

Artikel 21  

1.  In dit hoofdstuk wordt onder ‘recht’ verstaan 

 het in een Staat geldende recht, met uitsluiting 

 van regels van conflictenrecht van die Staat. 
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2.  Indien echter het volgens artikel 16 toepasse

 lijke recht het recht is van een niet-Verdrag

 sluitende Staat en indien de conflictenregels 

 van die Staat het recht aanwijzen van een 

 andere niet-Verdragsluitende  Staat die zijn 

 eigen recht zou toepassen, is  het recht van 

 laatstgenoemde Staat van toepassing. Indien 

 die andere niet-Ver dragsluitende Staat zijn 

 eigen recht niet toepast, is het door artikel 16 

 aangewezen recht van toepassing.  

 

Artikel 22  

De toepassing van het door de bepalingen van dit 

hoofdstuk aangewezen recht kan slechts worden 

geweigerd indien deze toepassing, gelet op het 

belang van het kind, kennelijk in strijd zou zijn met 

de openbare orde.  

 

 HOOFDSTUK IV – ERKENNING EN  

TENUITVOERLEGGING  

 

Artikel 23  

1.  De door de autoriteiten van een Verdragslui

 tende Staat genomen maatregelen worden van 

 rechtswege in alle andere Verdragsluitende 

 Staten erkend.  

2.  Erkenning kan evenwel worden geweigerd:   

 a.  indien de maatregel is genomen door een 

  autoriteit wiens bevoegdheid niet was  

  gebaseerd op een van de in hoofdstuk II 

  bedoelde gronden;  

 b.  indien de maatregel, behoudens een  

  spoedeisend geval, is genomen in het  

  kader van een rechterlijke of administra

  tieve procedure zonder dat het kind in de 

  gelegenheid is gesteld te worden gehoord, 

  zulks met schending van fundamentele  

  beginselen van procesrecht van de aange

  zochte Staat;  

 c.  op verzoek van enige persoon die beweert 

  dat de maatregel inbreuk maakt op zijn of 

  haar ouderlijke verantwoordelijkheid,  

  indien deze maatregel, behoudens in een 

  spoedeisend geval, is genomen zonder dat 

  deze persoon in de gelegenheid is gesteld 

  te worden gehoord;  

 d.  indien de erkenning, gelet op het belang 

  van het kind, kennelijk in strijd is met de 

  openbare orde van de aangezochte Staat;  

 e.  indien de maatregel onverenigbaar is met 

  een maatregel die naderhand is genomen 

  in de niet-Verdragsluitende Staat waar het 

  kind zijn gewone verblijfplaats heeft, en 

  deze latere maatregel voldoet aan de  

  vereisten voor erkenning in de aange- 

  zochte Staat; 

 f.  indien de in artikel 33 bedoelde procedure 

  niet in acht is genomen.  

 

 

Artikel 24  

Onverminderd het bepaalde in artikel 23, eerste lid, 

kan iedere belanghebbende persoon de bevoegde 

autoriteiten van een Verdragsluitende Staat verzoe-

ken een beslissing te nemen over de erkenning of 

de niet-erkenning van een in een andere Verdrags-

luitende Staat genomen maatregel. De procedure 

wordt beheerst door het recht van de aangezochte 

Staat.  

 

Artikel 25  

De autoriteit van de aangezochte Staat is gebonden 

aan de vaststelling van de feiten waarop de autori-

teit van de Staat waar de maatregel is genomen haar 

bevoegdheid heeft gebaseerd.  

 

Artikel 26  

1.  Indien maatregelen die in een Verdragsluiten

 de Staat zijn genomen en daar uitvoerbaar zijn, 

 in een andere Verdragsluitende Staat ten uit

 voer moeten worden gelegd, worden zij op 

 verzoek van een belanghebbende partij in die 

 andere Staat uitvoerbaar verklaard of voor 

 tenuitvoerlegging geregistreerd volgens de 

 procedure die in het recht van laatstgenoemde 

 Staat is voorzien. 

2.  Elke Verdragsluitende Staat gebruikt voor de 

 verklaring van uitvoerbaarheid of de re gistra`

 tie een eenvoudige en snelle procedure.  

3.  De verklaring van uitvoerbaarheid of de regi

 stratie kan slechts op een van de in artikel 23, 

 tweede lid, voorziene gronden worden gewei

 gerd.  

 

Artikel 27  

Behoudens de toetsing die in verband met de toe-

passing van de voorgaande artikelen noodzakelijk 

is, mag geen toetsing plaats vinden van de gronden 

waarop een genomen maatregel berust.  

 

Artikel 28  

Maatregelen genomen in de ene Verdragsluitende 

Staat en uitvoerbaar verklaard of voor tenuitvoer-

legging geregistreerd in een andere Verdragsluiten-

de Staat, worden in laatstgenoemde Staat ten uit-

voer gelegd alsof deze maatregelen door de autori-

teiten van die Staat waren genomen. De tenuitvoer-

legging vindt plaats overeenkomstig het recht van 

de aangezochte Staat binnen de door dat recht voor-

ziene grenzen, met inachtneming van het belang 

van het kind.  

 

HOOFDSTUK V – SAMENWERKING  

 

Artikel 29  

1.  Elke Verdragsluitende Staat wijst een Centrale 

 Autoriteit aan die is belast met de naleving van 

 de door het Verdrag aan haar  opgelegde ver

 plichtingen. 
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2.  Federale Staten, Staten waarin meer dan één 

 rechtsstelsel geldt en Staten die autonome 

 territoriale eenheden omvatten, staat het vrij 

 meer dan één Centrale Autoriteit aan te wijzen 

 en de territoriale of personele reikwijdte van 

 hun taken aan te geven. Een Staat die van deze 

 mogelijkheid gebruik maakt, wijst de Centrale 

 Autoriteit aan  waaraan alle mededelingen 

 kunnen worden gedaan met het oog op over

 bren ging daar van aan de bevoegde Centrale 

 Autoriteit binnen deze Staat.  

 

Artikel 30  

1.  De Centrale Autoriteiten werken onderling 

 samen en bevorderen de samenwerking 

 tussen de bevoegde autoriteiten in hun Sta

 ten teneinde de doelstellingen van het Ver

 drag te verwezenlijken.  

2.  Zij nemen, in verband met de toepassing 

 van het Verdrag, alle passende maatrege

 len om informatie te verstrekken over de 

 wetgeving van en de beschikbare diensten in 

 hun Staat op het gebied van de bescherming 

 van kinderen.  

 

Artikel 31  

 De Centrale Autoriteit van een Verdragsluitende 

Staat neemt, hetzij rechtstreeks, hetzij via over-

heidsinstanties of andere instellingen, alle passende 

maatregelen ten einde:  

a.  de informatie-uitwisseling te vereenvoudi

 gen en de in de artikelen 8 en 9 en in dit 

 hoofdstuk bedoelde bijstand te verlenen;  

b.  door bemiddeling, verzoening of overeen

 komstige methoden minnelijke schikkin

 gen te bevorderen met betrekking tot de 

 bescherming van de persoon of het vermogen 

 van het kind, in de omstandigheden waarin het 

 Verdrag van toepassing is;  

c.  op verzoek van de bevoegde autoriteit van 

 een andere Verdragsluitende Staat bijstand te 

 verlenen bij het opsporen van het kind,  indien 

 het ernaar uitziet dat dit zich op het grondge

 bied van de aangezochte Staat bevindt en be

 scherming nodig heeft.  

 

Artikel 32  

Op een met redenen omkleed verzoek van de Cen-

trale Autoriteit of van een andere bevoegde autori-

teit van een Verdragsluitende Staat waarmee het 

kind een nauwe band heeft, kan de Centrale Autori-

teit van de Verdragsluitende Staat waar het kind 

zijn gewone verblijfplaats heeft en waar het zich 

bevindt, rechtstreeks of via overheidsinstanties of 

andere instellingen 

a.  een rapport uitbrengen over de situatie van 

 het kind;  

b.  de bevoegde autoriteit van haar Staat ver

 zoeken na te gaan of maatregelen ter be scher

 ming van de persoon of het vermogen van het 

 kind wenselijk zijn. 

 

Artikel 33  

1.  Indien een ingevolge de artikelen 5 tot en 

 met 10 bevoegde autoriteit de plaatsing 

 van  het kind in een pleeggezin of in een 

 instelling dan wel de verstrekking van zorg aan 

 het kind door middel van kafala of een over

 eenkomstig rechtsinstituut overweegt en indien 

 deze plaatsing of zorg dient plaats te vinden in 

 een andere Verdragsluitende Staat, pleegt zij 

 eerst overleg met de Centrale Autoriteit of een 

 ande re bevoegde autoriteit van laatstgenoemde 

 Staat. Daartoe verstrekt zij een rapport  over 

 het kind, vergezeld van de redenen voor de 

 voorgestelde plaatsing of zorg.  

2.  De beslissing over de plaatsing of de verstrek

 king van zorg mag in de verzoekende Staat 

 slechts worden genomen indien de Centrale 

 Autoriteit of een andere bevoegde autoriteit 

 van de aangezochte Staat heeft ingestemd met 

 de plaatsing of de zorg, met inachtneming van 

 het belang van het kind.  

 

Artikel 34  

1.  Wanneer een beschermende maatregel  wordt 

 overwogen, kunnen de ingevolge  het Verdrag 

 bevoegde autoriteiten, indien  de situatie van 

 het kind dit vereist, elke  autoriteit van een 

 andere Verdragsluitende Staat die informatie 

 heeft die van belang is voor de bescherming 

 van het kind, verzoeken deze informatie mede 

 te delen.  

2.  Een Verdragsluitende Staat kan verklaren 

 dat verzoeken ingevolge het eerste lid slechts 

 via zijn Centrale Autoriteit aan zijn autoritei

 ten kunnen worden doorgeleid. 

 

Artikel 35  

1.  De bevoegde autoriteiten van een Verdragslui

 tende Staat kunnen de autoriteiten  van een 

 andere Verdragsluitende Staat verzoeken bij

 stand te verlenen bij de uitvoering van de in

 gevolge dit Verdrag getroffen beschermende 

 maatregelen, in het  bijzonder bij de verzeke

 ring van de daadwerkelijke uitoefening van het 

 omgangsrecht alsmede het recht om regelmati

 ge rechtstreekse contacten te onderhouden.  

2.  De autoriteiten van een Verdragsluitende 

 Staat waar het kind niet zijn gewone verblijf

 plaats heeft, kunnen op verzoek van de in die 

 Staat woonachtige ouder die een omgangsrecht 

 met het kind tracht te verkrijgen of te behou

 den, inlichtingen of bewijsmateriaal verzame

 len en zich uitspreken over de geschiktheid 

 van die ouder om het omgangsrecht uit te 

 oefenen en over de  voorwaarden waaronder 

 dat recht moet worden uitgeoefend. Een autori

 teit die ingevolge de artikelen 5 tot en met 10 
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 bevoegd is om over het omgangsrecht met het 

 kind te beslissen, dient alvorens een beslissing 

 te nemen met deze informatie, dit bewijsmate

 riaal en deze bevindingen rekening te houden.  

3.  Een autoriteit die ingevolge de artikelen 5 tot 

 en met 10 bevoegd is om te beslissen over het 

 omgangsrecht, kan de procedure schorsen 

 hangende de uitkomst van een op grond van 

 het tweede lid ingediend verzoek, in het bij

 zonder wanneer bij haar een verzoek aanhan

 gig is gemaakt tot beperking of beëindiging 

 van een omgangsrecht dat is toegekend in de 

 Staat waar het kind zijn vorige gewone  ver

 blijfplaats had.  

 4.  Dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van 

 een ingevolge de artikelen 5 tot en met 10 

 bevoegde autoriteit om hangende de uitkomst 

 van het ingevolge het tweede lid ingediende 

 verzoek voorlopige maatregelen te nemen.  

 

Artikel 36  

In alle gevallen waarin een kind is blootgesteld aan 

een ernstig gevaar doen de bevoegde autoriteiten 

van de Verdragsluitende Staat waar maatregelen 

voor de bescherming van het kind zijn genomen of 

worden overwogen, indien hun wordt medegedeeld 

dat de verblijfplaats van het kind is overgebracht 

naar of dat het kind zich bevindt in een andere 

Staat, aan de autoriteiten van die andere Staat me-

dedeling van dit gevaar en de genomen of in over-

weging zijnde maatregelen.  

 

Artikel 37  

Een autoriteit vraagt of verstrekt geen informatie 

ingevolge dit hoofdstuk, indien volgens haar aan-

nemelijk is dat een dergelijke handeling de persoon 

of het vermogen van het kind in gevaar zou kunnen 

brengen, of een ernstige bedreiging zou vormen 

voor de vrijheid of het leven van een familielid van 

het kind.  

 

Artikel 38  

1.  Onverminderd de mogelijkheid een redelijke 

 vergoeding te vragen voor het verlenen van 

 diensten, dienen Centrale Autoriteiten en ande

 re overheidsinstanties van de Verdragsluitende 

 Staten hun eigen kosten te dragen bij de toe

 passing van de bepalingen van dit hoofdstuk.  

2.  Een Verdragsluitende Staat kan met een of 

 meer andere Verdragsluitende Staten over

 eenkomsten sluiten inzake de onderlinge 

 verdeling van de kosten.  

 

Artikel 39  

Een Verdragsluitende Staat kan met een of meer 

andere Verdragsluitende Staten overeenkomsten 

sluiten met het oog op verbetering van de toepas-

sing van dit hoofdstuk in hun onderlinge betrekkin-

gen. De Staten die een zodanige overeenkomst 

hebben gesloten, zenden een afschrift daarvan aan 

de depositaris van het Verdrag.  

 

 

HOOFDSTUK VI – ALGEMENE BEPALINGEN  

 

Artikel 40  

1.  De autoriteiten van de Verdragsluitende Staat 

 waar het kind zijn gewone verblijf plaats heeft, 

 of van de Verdragsluitende Staat waar een 

 beschermende maatregel is genomen, kunnen 

 aan de persoon die de ouderlijke verantwoor 

 delijkheid heeft of aan de persoon aan wie de 

 bescherming van de persoon of het vermogen 

 van het kind is toevertrouwd, op zijn of haar 

 verzoek een verklaring verstrekken waarin 

 wordt aangegeven in welke hoedanigheid die 

 persoon kan optreden en welke bevoegdheden 

 hem of haar zijn verleend.  

2.  De in de verklaring aangegeven hoedanigheid 

 en bevoegdheden wordt deze persoon geacht te 

 bezitten, behoudens bewijs van het tegendeel.  

3.  Elke Verdragsluitende Staat wijst de autoritei

 ten aan die bevoegd zijn de verklaring op te 

 stellen.  

 

Artikel 41  

Persoonlijke gegevens die op grond van het Ver-

drag zijn verzameld of medegedeeld mogen slechts 

worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij 

zijn verzameld of medegedeeld.  

 

Artikel 42  

De autoriteiten aan wie informatie wordt verstrekt 

garanderen de vertrouwelijkheid daarvan in over-

eenstemming met het recht van hun Staat.  

 

Artikel 43  

Alle krachtens dit Verdrag verzonden of afgegeven 

bescheiden zijn vrijgesteld van legalisatie of enige 

andere soortgelijke formaliteit.  

 

Artikel 44  

Elke Verdragsluitende Staat kan de autoriteiten 

aanwijzen tot wie de verzoeken bedoeld in de arti-

kelen 8, 9 en 33 dienen te worden gericht.  

 

Artikel 45  

1.  Van de aanwijzingen bedoeld in de artike

 len 29 en 44 wordt mededeling gedaan aan 

 het Permanent Bureau van de Haagse Con

 ferentie voor Internationaal Privaatrecht.  

2.  De in het tweede lid van artikel 34 bedoelde 

 verklaring wordt afgelegd bij de deposi taris bij 

 het Verdrag.  

 

Artikel 46  

Een Verdragsluitende Staat met verschillende 

rechtsstelsels of regelingen met betrekking tot de 

bescherming van het kind en diens vermogen, is 
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niet gehouden de bepalingen van het Verdrag toe te 

passen op conflicten die slechts deze verschillende 

rechtsstelsels of regelingen betreffen.  

 

Artikel 47  

Ten aanzien van een Staat die op het gebied van 

enige bij dit Verdrag geregelde aangelegenheid 

twee of meer rechtsstelsels of verzamelingen 

rechtsregels heeft die binnen territoriale eenheden 

van toepassing zijn,  

1.  wordt een verwijzing naar de gewone verblijf

 plaats in die Staat uitgelegd als een verwijzing 

 naar de gewone verblijfplaats ìn een territoria

 le eenheid;  

2.  wordt een verwijzing naar de aanwezig heid 

 van het kind in die Staat uitgelegd als een 

 verwijzing naar aanwezigheid in een terri

 toriale eenheid;  

3.  wordt een verwijzing naar de ligging van ver

 mogen van het kind in die Staat uitgelegd als 

 een verwijzing naar de ligging van vermogen 

 van het kind in een territoriale eenheid;  

4.  wordt een verwijzing naar de Staat waarvan 

 het kind de nationaliteit bezit uitgelegd als een 

 verwijzing naar de door het recht van die Staat 

 aangewezen territoriale eenheid of, bij gebreke 

 van ter zake dienende regels, naar de territoria

 le eenheid waarmee het kind de nauwste be

 trekkingen heeft;  

5.  wordt een verwijzing naar de Staat bij de auto

 riteiten waarvan een verzoek tot echtscheiding 

 of scheiding van tafel en bed  door de ouders 

 van het kind of tot nietigverklaring van 

 hun huwelijk aanhangig is, uitgelegd als een 

 verwijzing naar de territoriale eenheid bij de 

 autoriteiten waarvan een dergelijk verzoek 

 aanhangig is;  

6.  wordt een verwijzing naar de Staat waarmee 

 het kind een nauwe band heeft, uitgelegd als 

 een verwijzing naar de territoriale  eenheid 

 waarmee het kind een zodanige band heeft;  

7.  wordt een verwijzing naar de Staat waarheen 

 het kind is overgebracht of waarin het wordt 

 vastgehouden uitgelegd als een verwijzing 

 naar de desbetreffende territoriale  eenheid 

 waarnaar het kind is overgebracht of waarin 

 het wordt vastgehouden;  

8.  wordt een verwijzing naar de instellingen of 

 autoriteiten van die Staat, niet zijnde de Cen

 trale Autoriteiten, uitgelegd als een verwijzing 

 naar de instellingen of autoriteiten die in de 

 desbetreffende territoriale eenheid tot optreden 

 bevoegd zijn;  

9.  wordt een verwijzing naar het recht of de pro

 cedure of de autoriteit van de Staat waarin 

 een maatregel is genomen uitgelegd als een 

 verwijzing naar het recht of de procedure of de 

 autoriteit van de territoriale eenheid waarin 

 een zodanige maatregel is genomen;  

10.  wordt een verwijzing naar het recht of de 

 procedure of de autoriteit van de aangezochte 

 Staat uitgelegd als een verwijzing  naar het 

 recht of de procedure of de autoriteit van de 

 territoriale eenheid waarin om erkenning of 

 tenuitvoerlegging wordt verzocht.  

 

Artikel 48  

Teneinde het op grond van hoofdstuk III toepasse-

lijke recht aan te wijzen ten aanzien van een Staat 

die twee of meer territoriale eenheden omvat met 

ieder hun eigen rechtsstelsel of verzameling rechts-

regels op het gebied van enige aangelegenheid die 

onder dit Verdrag valt, zijn de volgende regels van 

toepassing:  

a.  indien in die Staat regels van kracht zijn 

 waarin wordt vastgesteld van welke territoriale 

 eenheid het recht van toepassing is, wordt het 

 recht van die eenheid toegepast; 

b.  in afwezigheid van dergelijke regels is het 

 recht van het desbetreffende gebiedsdeel 

 volgens het bepaalde in artikel 47 van toe

 passing.  

 

Artikel 49  

Teneinde het krachtens hoofdstuk III toepasselijke 

recht aan te wijzen ten aanzien van een Staat die 

twee of meer rechtsstelsels of regelingen heeft die 

op verschillende categorieën personen van toepas-

sing zijn op het gebied van enige in dit Verdrag 

geregelde aangelegenheid, zijn de volgende regels 

van toepassing:  

a.  indien in een zodanige Staat regels van  kracht 

 zijn waarin wordt vastgesteld welke van deze 

 stelsels van toepassing is, vindt het desbetref

 fende stelsel toepassing;  

b.  bij gebreke van dergelijke regels, is het recht 

 van toepassing van het stelsel of de verzame

 ling rechtsregels waarmee het kind de nauwste 

 band heeft.  

 

Artikel 50  

Dit Verdrag doet geen afbreuk aan de toepassing 

van het Verdrag van 25 oktober 1980 inzake de 

burgerrechtelijke aspecten van internationale ont-

voering van kinderen in de betrekkingen tussen de 

Staten die Partij zijn bij beide Verdragen. Onverlet 

blijft echter de mogelijkheid om op bepalingen van 

dit Verdrag een beroep te doen ten einde de terug-

keer te bewerkstelligen van een kind dat ongeoor-

loofd is overgebracht of wordt vastgehouden, of ten 

einde het omgangsrecht te regelen.  

 

Artikel 51  

In de betrekkingen tussen de Verdragsluitende 

Staten treedt dit Verdrag in de plaats van het Ver-

drag van 5 oktober 1961 betreffende de bevoegd-

heid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake 

de bescherming van minderjarigen en het Verdrag 

tot regeling der voogdij van minderjarigen onderte-
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kend te ’s-Gravenhage op 12 juni 1902, onvermin-

derd de erkenning van maatregelen genomen uit 

hoofde van het hierboven vermelde Verdrag van 5 

oktober 1961.  

 

Artikel 52  

1.  Dit Verdrag laat onverlet internationale rege

 lingen waarbij de Verdragsluitende Sta ten 

 Partij zijn en die bepalingen bevatten over in 

 dit Verdrag geregelde onderwerpen tenzij een 

 andersluidende verklaring wordt afgelegd door 

 de Staten die Partij  zijn bij dergelijke regelin

 gen.  

2.  Dit Verdrag laat onverlet de mogelijkheid dat 

 een of meer Verdragsluitende Staten overeen

 komsten sluiten die ten aanzien van kinderen 

 die hun gewone verblijf plaats hebben in een 

 van de Staten die Partij zijn bij dergelijke 

 overeenkomsten bepalingen bevatten over bij 

 dit Verdrag geregelde onderwerpen.  

3.  Overeenkomsten die door een of meer Ver

 dragsluitende Partijen worden gesloten  over 

 onderwerpen die door dit Verdrag  worden 

 geregeld, doen in de betrekkingen  van deze 

 Staten met andere Verdragsluitende Staten 

 geen afbreuk aan de toepassing van de bepa

 lingen van dit Verdrag.  

4.  De voorgaande leden zijn eveneens van toe

 passing op eenvormige wetten die hun grond

 slag vinden in het bestaan van speciale banden 

 van regionale of andere aard tussen de desbe

 treffende Staten.  

 

Artikel 53  

1.  Het Verdrag is slechts van toepassing op 

 maatregelen die zijn genomen in een Staat 

 nadat het Verdrag ten aanzien van die Staat in 

 werking is getreden.  

2.  Het Verdrag is van toepassing op de erken

 ning en de tenuitvoerlegging van maatrege

 len die zijn genomen nadat het in werking is `

 getreden in de betrekkingen tussen de Staat 

 waar de maatregelen zijn genomen en de aan

 gezochte Staat.  

 

Artikel 54  

1.  Mededelingen aan de Centrale Autoriteit of 

 een andere autoriteit van een Verdragsluitende 

 Staat worden gedaan in de oorspronkelijke taal 

 en gaan vergezeld van een vertaling in de 

 officiële taal of in een van de officiële talen 

 van de andere Staat of, wanneer deze vertaling 

 bezwaarlijk kan worden vervaardigd, van een 

 vertaling  in het Frans of in het Engels.  

2.  Een Verdragsluitende Staat kan echter,  door 

 het maken van het in artikel 60 bedoelde 

 voorbehoud, bezwaar maken tegen het gebruik 

 van hetzij het Frans, hetzij het Engels.  

 

 

Artikel 55  

1.  Een Verdragsluitende Staat kan, in overeen

 stemming met artikel 60,  

 a.  zich de bevoegdheid van zijn autoriteiten 

  voorbehouden maatregelen te nemen  

  gericht op de bescherming van het ver- 

  mogen van een kind dat op zijn grondge

  bied is gelegen;  

 b.  zich het recht voorbehouden een ouderlij

  ke verantwoordelijkheid of een maatregel 

  niet  te erkennen indien dat gezag of die 

  maatregel in strijd is met een door zijn  

  autoriteiten ten aanzien van dat vermogen 

  genomen maatregel.  

2.  Het voorbehoud kan worden beperkt tot be

 paalde categorieën goederen.  

 

Artikel 56  

De Secretaris-Generaal van de Haagse Conferentie 

voor Internationaal Privaatrecht roept periodiek een 

Bijzondere Commissie bijeen ten einde de prakti-

sche werking van het Verdrag te toetsen.  

 

[…] 

 


