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Besluit van 7 april 2006, houdende vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
van 16 februari 2006 tot uitvoering van het op
19 oktober 1996 te ’s-Gravenhage tot stand
gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het
toepasselijke recht, de erkenning, de
tenuitvoerlegging en de samenwerking op het
gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en
maatregelen ter bescherming van kinderen
alsmede de verordening (EG) nr. 2201/2003 van
de Raad van de Europese Unie van 27 november
2003 betreffende de bevoegdheid en de
erkenning van beslissingen in huwelijkszaken en
inzake ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000
(PbEU L 338), en wijziging van het Burgerlijk
Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en de Uitvoeringswet
EG-executieverordening (Uitvoeringswet
internationale kinderbescherming)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 3 april 2006,
Directie Wetgeving, nr. 5411472/06/6;

Gelet op artikel 31 van de Uitvoeringswet internationale kinderbe-
scherming, Stb. 2006, 123;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 16 februari 2006 tot uitvoering van het op 19 oktober 1996 te
’s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het
toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samen-
werking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatre-
gelen ter bescherming van kinderen alsmede de verordening (EG) nr.
2201/2003 van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2003
betreffende de bevoegdheid en de erkenning van beslissingen in
huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot

Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 2006

Staatsblad 2006 193 1



intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (PbEU L 338), en wijziging
van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
en de Uitvoeringswet EG-executieverordening (Uitvoeringswet interna-
tionale kinderbescherming), Stb. 123, treedt in werking met ingang van
1 mei 2006.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat
in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 april 2006
Beatrix

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

Uitgegeven de twintigste april 2006

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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