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Concept-wetsvoorstel Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud

Geachte heer Opstelten,
Bij brief van 14 juli 2010 met kenmerk 5660473/10/6 heeft uw voorganger, mr. E.M.H. Hirsch
Ballin, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) verzocht advies uit te brengen
over het daarbij gevoegde concept-wetsvoorstel Uitvoeringswet internationale inning
levensonderhoud.
De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR heeft het wetsontwerp bestudeerd, waarna
een advies is opgesteld.
De NVvR heeft met belangstelling kennis genomen van dit wetsvoorstel en de daarbij
behorende toelichting. De voorgestelde wettekst geeft de NVvR geen aanleiding tot
commentaar.
De Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud betreft de implementatie van het
Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere
familieleden. Daarnaast betreft het de implementatie van de verordening (EG) nr. 4/2009
van de Raad van 18 december 2008, betreffende de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van
onderhoudsverplichtingen (PbEU L 7/1).
De NVvR vindt het een positieve ontwikkeling dat het Verdrag en de verordening beogen de
veelheid aan regelgeving op het gebied van de internationale mogelijkheden tot het innen
van levensonderhoud te vervangen. Dit heeft tot gevolg dat het voor burgers en overheden,
ondanks het feit dat door enkele landen voorbehouden zijn gemaakt bij onderdelen van het
Verdrag en de verordening, duidelijker wordt welke rechten en mogelijkheden er zijn op het
gebied van de onderhoudsverplichtingen. Het aanwijzen van een Centrale Autoriteit voor het
innen van de onderhoudsbijdragen en het instellen van procedures tot het vaststellen van
onderhoudsbijdragen draagt daar zeker toe bij, evenals het feit dat er één procedure met
vaste formulieren voor het indienen van een verzoek tot inning wordt vastgesteld.
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