
Betreft: lnformatie betreffende de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 2016/1191 
van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 inzake de bevordering van het 
vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare 
documenten in de Europese Unie en totwijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012. 

Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 jul i 2016 inzake de bevordering 

van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de 

Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/20121 is op 16 februari 2019 in werking getreden. 

Die Verordening strekt ertoe de administratieve formaliteiten voor de burgers te vergemakkelijken wanneer zij een 

openbaar document dat werd afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie moeten overleggen in een andere 

lidstaat van de Europese Unie. ln dat kader is in het volgende voorzien: 

Een systeem van vrijstelling van legalisatie of een soortgelijke formaliteit voor bepaalde openbare 

documenten en de voor eensluidend gewaarmerkte afschriften ervan die zijn afgegeven door de openbare 

autoriteiten van een lidstaat van de Europese Unie2 en die moeten worden overgelegd aan de openbare 

autoriteiten van een andere lidstaat; 

De invoering van facultatieve meertalige modelformulieren die ais vertaalhulp kunnen worden gebruikt en 

die aan bepaalde openbare documenten kunnen worden gehecht; 

Het gebruik, via de bevoegde centrale autoriteiten, van het lnformatiesysteem interne markt (IMI) in geval 

van gegronde twijfel over de echtheid van het overgelegd openbaar document. 

A. Afschaffing van de legalisatie of een soortgelijke formaliteit 

Wat de openbare documenten betreft die zijn afgegeven door de autoriteiten van de andere lidstaten van de 

Europese Unie en die worden overgelegd in België, kunnen de gemeenten en de diplomatieke of consulaire posten 

geen legalisatie eisen. Om te weten welke documenten van de lidstaten van de Europese Unie worden beoogd, 

kan het Europees e-justitieportaal worden geraadpleegd: https://beta.e-justice.europa.eu > Uw rechten > 

Openbare documenten > Door de EU-landen meegedeelde informatie (overeenkomstig artikel 24 van de 

verordening). 

De (onderstaande) Belgische openbare documenten zijn vrijgesteld van elke vorm van legalisatie indien zij moeten 

worden overgelegd aan de autoriteiten van een andere lidstaat van de Europese Unie. 

1) Akten van de burgerlijke stand (opgemaakt door de Belgische gemeenten en door de 

diplomatieke en consulaire posten) 

akte van geboorte; 
akte van huwelijk; 
akte van adoptie; 
akte van erkenning; 

akte van overlijden; 

akte van naamsverandering; 

akte van voornaamsverandering; 

akte van echtscheiding; 

akte van afwezigheid; 

akte van Belgische nationaliteit; 

akte van een levenloos kind; 

akte van prenatale erkenning; 

akte van verklaring van naamskeuze; 

akte van aanpassing van de geslachtsregistratie; 

1 PB L 200 van 26 juli 2016, blz. 1. 

2 Duitsland; ltalië; Oostenrijk; Letland; België; Litouwen; Bulgarije; Luxemburg; Cyprus; Malta; Kroatië; Nederland; Denemarken; Polen; 
Spanje; Portugal; Estland; Roemenië; Finland; [Verenigd Koninkrijk] onder voorbehoud van de Brexit; Frankrijk; Slowakije; Griekenland; 
Slovenië; Hongarije; Zweden; lerland; Tsjechië. 
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akte van herroeping of herziening van adoptie, van nieuwe aanpassing van de geslachtsregistratie of van 

nietigverklaring. 

2) Uittreksels uit het centraal strafregister 

Op voorwaarde dat het gaat om een uittreksel dat geen enkele veroordeling vermeldt en dat bijgevolg de 

afwezigheid van een strafblad vaststelt: 

uittreksel uit het centraal strafregister afgegeven overeenkomstig artikel 595 van het Wetboek van 

strafvordering; 

uittreksel uit het centraal strafregister afgegeven overeenkomstig artikel 596, eerste lid, van het Wetboek 

van strafvordering; 

uittreksel uit het centraal strafregister afgegeven overeenkomstig artikel 596, tweede lid, van het Wetboek 

van strafvordering. 

3) Attesten afgeleverd door de consulaire posten 

attest van geen huwelijksbeletsel; 

attest burgerlijke staat (echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het 

huwelijk, geregistreerd partnerschap, ontbinding van een geregistreerd partnerschap); 

attest van woonst (woon- en/of verblijfplaats, met of zonder historiek); 

nationaliteitsbewijs; 

uittreksel uit de registers; 

attest van gezinssamenstelling; 

attest van overeenstemming van naam. 

4) Attesten afgegeven door de gemeenten/de FOD Binnenlandse Zaken 

attest van hoofdverblijfplaats; 

attest van hoofdverblijfplaats met historiek; 

attest van leven; 

attest van Belgische nationaliteit; 

attest van wettelijke samenwoning; 

attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden; 

attest van kiesregister; 

uittreksel uit de registers. 

Deze informatie met betrekking tot België, alsook aanvullende informatie, is beschikbaar via het Europees e
Justice-portaal: https://beta.e-justice.europa.eu > Uw rechten > Openbare documenten > Door de EU-landen 
meegedeelde informatie (overeenkomstig artikel 24 van de verordening). 

De link bevat eveneens soortgelijke informatie met betrekking tot de andere lidstaten. 

B. Meertalige modelformulieren 

De autoriteit die een openbaar document (uit onderstaande lijsQ afgeeft, hecht daaraan een meertalig 

modelformulier, op verzoek van de betrokken persoon, waarop de datum van afgifte en de handtekening en, waar 

van toepassing, het zegel of het stempel van de autoriteit is aangebracht. 

Dat meertalig modelformulier wordt gebruikt ais vertaalhulp en heeft geen autonome juridische waarde. 

He! meertalig modelformulier wordt verstrekt in het Nederlands, het Frans of het Duits en in de taal of in een van 
de talen van de lidstaat van de Europese Unie waarvoor het openbaar document en het meertalig modelformulier 
zijn bedoeld . 
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De formulieren zijn beschikbaar in wijzigbaar pdf-formaat via het Europees e-Justice-portaal: https://beta.e
justice.europa.eu > Uw rechten > Openbare documenten > Meertalige modelformulieren. 

De publieke documenten waaraan meertalige modeldocumenten kunnen worden gehecht, zijn de volgende: 

1) Uittreksels van akten van de burgerlijke stand 

Opgemaakt door de gemeenten of de consulaire posten: 

akte van geboorte; 

akte van huwelijk; 

akte van overlijden. 

2) Uittreksels uit het centraal strafregister 

afwezigheid van een strafblad. 

3) Attesten afgeleverd door de consulaire posten 

huwelijksbekwaamheid; 

huwelijkse staat. 

4) Attesten afgegeven door de gemeenten of de FOD Binnenlandse Zaken 

attest van hoofdverblijfplaats -> bijlage X; 

attest van hoofdverblijfplaats met historiek -> bijlage X; 

attest van leven -> bijlage Il; 

attest van wettelijke samenwoning -> bijlage VII ; 

attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden -> bijlage X. 

Die informatie heeft betrekking op België. Soortgelijke informatie met betrekking tot de lidstaten is beschikbaar via 

het Europees e-Justice-portaal: https://beta.e-justice.europa.eu > Uw rechten > Openbare documenten > Door de 

EU-landen meegedeelde informatie (overeenkomstig artikel 24 van de verordening). 

C. Twijfel over de echtheid? 

ln geval van twijfel over de echtheid van een openbaar document dat werd afgegeven door een lidstaat van de 

Europese Unie, volgen de gemeenten en de diplomatieke of consulaire posten de volgende stappen : 

De gemeente of de diplomatieke of consulaire post waar het document wordt overgelegd, moet eerst 
controleren of dat model overeenstemt met de beschikbare modellen van de meest gebruikte openbare 
documenten van de lidstaat die het document heeft afgegeven. Die modellen zijn beschikbaar via het 
Europees e-Justice-portaal: http://ec.europa.eu/internal markeUimi-neUrepositories/commonly-used
public-documents/index en.htm 

Indien de gemeente of de diplomatieke of consulaire post na deze controle nog steeds redelijke twijfel 

heeft over de echtheid van het overgelegde document, kan contact worden opgenomen met de bevoegde 

centrale autoriteit in België. Die autoriteit zal vervolgens contact opnemen met de centrale autoriteit van 

de desbetreffende lidstaat, zoals hierna bepaald. 

België heeft verschillende bevoegde centrale autoriteiten, afhankelijk van het desbetreffende document: 

o Documenten van de burgerlijke stand (directoraat-generaal Wetgeving) en afwezigheid van 

een strafblad (Centraal Strafregister): FOD Justitie. 
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o Alle openbare documenten die vallen onder het toepassingsgebied van de Verordening en die 

zijn afgegeven door een diplomatieke of consulaire post: FOD Buitenlandse Zaken. 

o Alle andere documenten dan de documenten van de burgerlijke stand, de afwezigheid van een 

strafblad en de documenten die zijn afgegeven door een diplomatieke of consulaire post: FOD 

Binnenlandse Zaken -Algemene Directie lnstellingen en Bevolking. 

De gemeenten en de diplomatieke of consulaire posten communiceren met de bevoegde centrale 

autoriteit ais volgt: 

o De aan de FOD Justitie gerichte verzoeken met betrekking lot de documenten van de 

burgerlijke stand worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: 

publicdocuments.civilstatus@just.fgov.be 

o De aan de FOD Justitie gerichte verzoeken met betrekking lot de afwezigheid van een 

strafblad worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: strafregister@just.fgov.be 

o De aan de FOD Buitenlandse Zaken gerichte verzoeken worden verstuurd naar het volgende 

e-mailadres: IMl@diplobel.fed.be 

o De aan de FOD Binnenlandse Zaken gerichte verzoeken worden verstuurd naar het volgende 

e-mailadres: publicdocuments.certificats@rrn.fgov.be 

De gemeente of de diplomatieke of consulaire post hecht aan aile verzoeken die zij aan de bevoegde 

centrale autoriteit richt een afschrift van het desbetreffende openbaar document. 

De bevoegde centrale autoriteit dient, via het IMI, een verzoek om informatie in bij de bevoegde centrale 

autoriteit van de lidstaat die het openbaar document heeft afgegeven. 

De centrale autoriteTCbezorgt het ontvangen antwoord, via elektronische weg, aan de gemeente of de 

diplomatieke of consulaire post. 

Het is aldus mogelijk om het IMI te raadplegen via de bevoegde centrale autoriteiten wanneer de gemeente of de 

diplomatieke of consulaire post, waaraan een openbaar document van een lidstaat is overgelegd, redelijke twijfel 

heeft over de echtheid van dat openbaar document. Die twijfel kan in het bijzonder betrekking hebben op de 

echtheid van de handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van het document heeft gehandeld, de 

identiteit van het zegel of het stempel of het feit dat het document vervalst is of dat ermee geknoeid is. De 

gemeenten of de diplomatieke of consulaire posten richten zich niet tot de bevoegde centrale autoriteiten in geval 

van twijfel over de inhoud van het document of over het toepasselijke recht. Het IMI wordt slechts geraadpleegd 

via de bevoegde centrale autoriteiten in uitzonderlijke gevallen en in geval van blijvende twijfel over de echtheid 

het ocument dat werd overgelegd aan de gemeente of de dipl matieke of consulaire post. 

Isabelle MAZZARA 
Voorzitter van het dire · omité 
FOD Binnenlandse aken en Veiligheid 

Voorzitter van het directiecomité 
FOD Justitie 
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