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Geachte heer Roes,

Bij brief van 20 februari 2001 met het kenmerk 5082394/01/06 heeft u, namens de Staatssecretaris van
Justitie, de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht, verzocht opmerkingen te maken inzake
de Overeenkomst van de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand betreffende de erkenning van
beslissingen inzake de vaststelling van een geslachtswijziging (Wenen, 12 september 2001).

Uw verzoek is aan de orde gesteld in de plenaire vergadering van de Staatscommissie van 7 april 2001. De
Staatscommissie onderschrijft het doel van de Overeenkomst, te weten de erkenning van onherroepelijke
beslissingen inzake de vaststelling van een geslachtswijziging en daarmee het voorkomen van hinkende
situaties. De in de Overeenkomst opgenomen regeling daartoe heeft bij de Staatscommissie geen vragen
doen opkomen. De bepalingen van de Overeenkomst sluiten, naar de mening van de Staatscommissie, goed
aan bij de reeds bestaande Nederlandse regelgeving terzake, vervat in de artikelen 1:28-1:28c BW. Wijziging
of aanvulling van deze bepalingen is derhalve niet noodzakelijk teneinde conform artikel 3 Overeenkomst in
de geboorteakte de latere vermelding te kunnen plaatsen.

De Staatscommissie ziet geen reden om het voorbehoud van artikel 8 lid 1 Overeenkomst, waarmee de
werking van de Overeenkomst beperkt zou worden tot gerechtelijke beslissingen te maken. De
Staatscommissie is van oordeel dat dit voorbehoud de doelstelling van de Overeenkomst ondergraaft. Zij
meent dat het verschil in procedure in de nationale wetgeving –sommige staten kennen een civiele procedure,
andere staten daarentegen een administratiefrechtelijke procedure– niet tot gevolg mag hebben dat een
bepaalde categorie beslissingen buiten de werking van de Overeenkomst valt. De Staatscommissie is aldus
van mening dat zowel gerechtelijke als bestuurlijke beslissingen onder het regime van de Overeenkomst
dienen te vallen.

De Staatscommissie merkt tot slot op dat, mocht dit voornemen bestaan, zij instemt met toetreding door
het Koninkrijk der Nederlanden tot deze Overeenkomst.

Mocht u nader overleg wenselijk achten, dan is de Staatscommissie daartoe gaarne bereid.

Afschrift van deze brief is verzonden naar de behandelend ambtenaar, mevrouw mr. M.L. Brunetti.

Namens de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht, tekenen met de meeste hoogachting,

E.N. Frohn A.V.M. Struycken
Secretaris voorzitter
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