BIJLAGE I
GEBOORTE
MEERTALIG MODELFORMULIER VERTAALHULP
Artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1191 van het
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 ter
bevordering van het vrije verkeer van burgers door het
vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen
van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie
en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/20121

□ België (BE) □ Bulgarije (BG),
□ Tsjechië (CZ)
□ Denemarken (DK) □ Duitsland (DE)
□ Estland (EE) □ Ierland (IE)
□ Griekenland (EL) □ Spanje (ES)
□ Frankrijk (FR) □ Kroatië (HR)
□ Italië (IT) □ Cyprus (CY)
□ Letland (LV) □ Litouwen (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Hongarije (HU) □ Malta (MT)
□ Nederland (NL) □ Oostenrijk (AT)
□ Polen (PL) □ Portugal (PT)
□ Roemenië (RO) □ Slovenië (SI)
□ Slowakije (SK) □ Finland (FI)
□ Zweden (SE) □ Verenigd Koninkrijk
(UK)

BELANGRIJKE MEDEDELING
Dit meertalig modelformulier heeft uitsluitend tot doel de vertaling van het openbaar document
waaraan het is gehecht te vergemakkelijken. Dit formulier mag niet als een autonoom document
tussen de lidstaten circuleren.
Het Dit formulier weerspiegelt de inhoud van het openbaar document waaraan het is gehecht. De
autoriteit waaraan het openbaar document wordt overgelegd kan evenwel verlangen, wanneer dat
noodzakelijk is voor de verwerking van het openbaar document, dat een vertaling of transliteratie
van de in het formulier opgenomen informatie wordt verstrekt.
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OPMERKING VOOR DE AUTORITEIT VAN AFGIFTE
Gelieve alleen gegevens te vermelden die voorkomen in het openbaar document waaraan dit
formulier is gehecht.1
Wanneer Indien het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht, bepaalde gegevens of
informatie niet bevat, gelieve dit aan te geven met "-".

1.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER

1.1 Benaming2 ..................................................................................................................................

2.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN
DIT FORMULIER IS GEHECHT

2.1 Benaming3 ..................................................................................................................................

1
2

3

Indien het formulier met de hand wordt ingevuld, gelieve hoofdletters te gebruiken.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het formulier.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht.

3.

INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

3.1 □ Document afgegeven door een autoriteit of ambtenaar behorende tot een rechterlijke instantie
van een lidstaat
3.1.1 □ Rechterlijke beslissing
3.1.2 □ Document afgegeven door een openbaar ministerie
3.1.3 □ Document afgegeven door een griffier
3.1.4 □ Document afgegeven door een gerechtsdeurwaarder
3.1.5 □ Overige (specificeren) .............................................................................................
3.2 □ Administratief document
3.2.1 □ Certificaat
3.2.2 □ Uittreksel uit het register van de burgerlijke stand
3.2.3 □ Uittreksel uit het bevolkingsregister
3.2.4 □ Eensluidend afschrift van akten van de burgerlijke stand
3.1.5 □ Overige (specificeren) .............................................................................................
3.3 □ Notariële akte
3.4 □ Officieel certificaat op een document ondertekend door een persoon in zijn particuliere
hoedanigheid
3.5 □ Document opgesteld door een diplomatieke of consulaire ambtenaar van een lidstaat in zijn
officiële hoedanigheid
3.6 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte ...................................................................................................
3.7 Referentienummer van het openbaar document .........................................................................

4.

INFORMATIE OVER DE GEBORENE

4.1 Achterna(a)m(en) .......................................................................................................................
4.1.1 Deel 1: .....................................................................................................................................
4.1.2 Deel 2: .....................................................................................................................................
4.1.3 □ Op verklaring ouder(s): .......................................................................................................
4.1.4 Adellijke titel............................................................................................................................
4.2 Voorna(a)m(en) ...........................................................................................................................
4.3 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .......................................................................................................
4.3.1 Uur van geboorte .....................................................................................................................
4.4 Geboorteplaats1 en -land2 ............................................................................................................
4.5 Geslacht: .................................................................................................................................….
4.5.1 □ Vrouw
4.5.2 □ Man
4.5.3 □ Onbepaald
4.6 INFORMATIE OVER DE MOEDER
4.1 Achterna(a)m(en) ........................................................................................................................
4.1.4 Adellijke titel............................................................................................................................
4.2 Voorna(a)m(en) ...........................................................................................................................
4.3 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .......................................................................................................
4.4 Geboorteplaats (1) en –land (²) ....................................................................................................
4.7 INFORMATIE OVER DE VADER
4.1 Achterna(a)m(en) ........................................................................................................................
4.1.4 Adellijke titel............................................................................................................................
4.2 Voorna(a)m(en) ...........................................................................................................................

1

2

Met de term "geboorteplaats" wordt bedoeld de naam van de stad, de gemeente, het dorp of
het gehucht, en de provincie waar de persoon geboren is.
De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.

4.3 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .......................................................................................................
4.4 Geboorteplaats (1) en –land (²) ....................................................................................................
4.8 INFORMATIE OVER DE MEEMOEDER
4.1 Achterna(a)m(en) ........................................................................................................................
4.1.4 Adellijke titel............................................................................................................................
4.2 Voorna(a)m(en) ...........................................................................................................................
4.3 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .......................................................................................................
4.4 Geboorteplaats (1) en –land (²) ....................................................................................................
4.9 ANERKENNUNG ......................................................................................................................
4.9.1

Aktenummer prenatale erkenning .........................................................................................

4.9.2  Erkenning door: ...................................................................................................................
4.9.2.1  Moeder
4.9.2.2  Vader
4.9.2.3  Meemoeder
4.9.2.4 Datum erkenning ...................................................................................................................
4.9.3 Toestemming ............................................................................................................................
4.9.2.1  Moeder
4.9.2.2  Vader
4.9.2.3  Meemoeder
4.9.3.1  Wettelijke vertegenwoordiger
4.9.3.2  Kind
4.9.3.3 Datum (dd/mm/jjjj) van toestemming ...................................................................................
4.9.3.4 Plaats waar de toestemming werd gegeven...........................................................................
4.9.3.5 Autoriteit voor de welke de toestemming werd gegeven ......................................................
4.9.3.6 Rechterlijke beslissing waarin de toestemming werd vastgesteld ........................................
4.9.3.6.1 Rechterlijke instantie..........................................................................................................
4.9.3.6.2 Datum (dd/mm/jjjj) van de beslissing ................................................................................
4.9.3.6.3 Rolnummer of identificatienummer van de beslissing ......................................................

5.

VAK VOOR DE HANDTEKENING

5.1 Na(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven
...........................................................................................................................................................
5.2 Functie van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven ......................................................
5.3 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte ..................................................................................................
5.4 Handtekening ..............................................................................................................................
5.5 Zegel of stempel ..........................................................................................................................

BIJLAGE II
LEVEN
MEERTALIG MODELFORMULIER VERTAALHULP
Artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1191 van het
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 ter
bevordering van het vrije verkeer van burgers door het
vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen
van bepaalde openbare documenten in de Europese
Unie en tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 1024/20121

□ België (BE) □ Bulgarije (BG)
□ Tsjechië (CZ)
□ Denemarken (DK) □ Duitsland (DE)
□ Estland (EE) □ Ierland (IE)
□ Griekenland (EL) □ Spanje (ES)
□ Frankrijk (FR) □ Kroatië (HR)
□ Italië (IT) □ Cyprus (CY)
□ Letland (LV) □ Litouwen (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Hongarije (HU) □ Malta (MT)
□ Nederland (NL) □ Oostenrijk (AT)
□ Polen (PL) □ Portugal (PT)
□ Roemenië (RO) □ Slovenië (SI)
□ Slowakije (SK) □ Finland (FI)
□ Zweden (SE) □ Verenigd Koninkrijk
(UK)

BELANGRIJKE MEDEDELING
Dit meertalig modelformulier heeft uitsluitend tot doel de vertaling van het openbaar document
waaraan het is gehecht te vergemakkelijken. Dit formulier mag niet als een autonoom document
tussen de lidstaten circuleren.
Het Dit formulier weerspiegelt de inhoud van het openbaar document waaraan het is gehecht. De
autoriteit waaraan het openbaar document wordt overgelegd kan evenwel verlangen, wanneer dat
noodzakelijk is voor de verwerking van het openbaar document, dat een vertaling of transliteratie
van de in het formulier opgenomen informatie wordt verstrekt.
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OPMERKING VOOR DE AUTORITEIT VAN AFGIFTE
Gelieve alleen gegevens te vermelden die voorkomen in het openbaar document waaraan dit formulier is
gehecht.1
Wanneer Indien het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht, bepaalde gegevens of informatie
niet bevat, gelieve dit aan te geven met "-".

1.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER

1.1 Benaming2 ................................................................................................................................

2.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

1.1 Benaming3 ................................................................................................................................

1
2

3

Indien het formulier met de hand wordt ingevuld, gelieve hoofdletters te gebruiken.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het formulier.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht.

3.

INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

3.1 □ Document afgegeven door een autoriteit of ambtenaar behorende tot een rechterlijke instantie van een
lidstaat
3.1.1 □ Rechterlijke beslissing
3.1.2 □ Document afgegeven door een openbaar ministerie
3.1.3 □ Document afgegeven door een griffier
3.1.4 □ Document afgegeven door een gerechtsdeurwaarder
3.1.5 □ Overige (specificeren) ..............................................................................................
3.2 □ Administratief document
3.2.1 □ Certificaat
3.2.2 □ Uittreksel uit het register van de burgerlijke stand
3.2.3 □ Uittreksel uit het bevolkingsregister
3.2.4 □ Eensluidend afschrift van akten van de burgerlijke stand
3.1.5 □ Overige (specificeren) ..............................................................................................
3.3 □ Notariële akte
3.4 □ Officieel certificaat op een document ondertekend door een persoon in zijn particuliere hoedanigheid
3.5 □ Document opgesteld door een diplomatieke of consulaire ambtenaar van een lidstaat in zijn officiële
hoedanigheid
3.6 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte ................................................................................................................
3.7 Referentienummer van het openbaar document .......................................................................................
3.8 □ Dit document werd afgeleverd
3.8.1 □ nadat de persoon werd gezien
3.8.2 □ op basis van het bevolkingsregister
3.8.3 □ op basis van de identiteitskaart

4.

INFORMATIE OVER DE BETROKKENE

4.1 Achterna(a)m(en) .....................................................................................................................................
4.1.1 Adellijke titel ..........................................................................................................................................
4.2 Voorna(a)m(en) ........................................................................................................................................
4.2.1 Pseudoniem.............................................................................................................................................
4.2.2 Rijksregisternummer ..............................................................................................................................
4.3 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .....................................................................................................................
4.4 Geboorteplaats1 en -land2 ..........................................................................................................................
4.5 Geslacht: ...................................................................................................................................................
4.5.1 □ Vrouw
4.5.2 □ Man
4.5.3 □ Onbepaald
4.6 Adres: .......................................................................................................................................................
4.6.1 Straat en nummer/postbus.............................................................................................
4.6.2 Plaats en postcode ........................................................................................................
4.6.3 Land3 ...........................................................................................................................
4.7 Nationaliteit ................................................................................................................................
4.8 Burgerlijke staat:.........................................................................................................................
4.8.1  Gehuwd
4.8.2  Ongehuwd
4.8.3  Echtgescheiden
4.8.4  Weduwe/Weduwnaar
4.8.5  Datum (dd/mm/jjjj) huwelijk

1

2

3

Met de term "geboorteplaats" wordt bedoeld de naam van de stad, de gemeente, het dorp of
het gehucht, en de provincie waar de persoon geboren is.
De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.
De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.

4.8.6  Datum (dd/mm/jjjj) echtscheiding
4.8.7  Datum (dd/mm/jjjj) overlijden
4.8.8  Na(a)m(en) van de (ex-)echtgeno(o)t(e)
4.8.9  voorna(a)m(en) van de (ex-)echtgeno(o)t(e)

5.

VOLGENS HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT,
WAS DE BETROKKENE IN LEVEN OP DE DATUM VAN AFGIFTE VAN HET
OPENBAAR DOCUMENT

6.

VAK VOOR DE HANDTEKENING

6.1 Na(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven
.........................................................................................................................................................................
6.2 Functie van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven.....................................................................
6.3 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte .................................................................................................................
6.4 Handtekening.............................................................................................................................................
6.5 Zegel of stempel ........................................................................................................................................

BIJLAGE III
OVERLIJDEN
MEERTALIG MODELFORMULIER VERTAALHULP
Artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1191 van het
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 ter
bevordering van het vrije verkeer van burgers door het
vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen
van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie
en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/20121

□ België (BE) □ Bulgarije (BG)
□ Tsjechië (CZ)
□ Denemarken (DK) □ Duitsland (DE)
□ Estland (EE) □ Ierland (IE)
□ Griekenland (EL) □ Spanje (ES)
□ Frankrijk (FR) □ Kroatië (HR)
□ Italië (IT) □ Cyprus (CY)
□ Letland (LV) □ Litouwen (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Hongarije (HU) □ Malta (MT)
□ Nederland (NL) □ Oostenrijk (AT)
□ Polen (PL) □ Portugal (PT)
□ Roemenië (RO) □ Slovenië (SI)
□ Slowakije (SK) □ Finland (FI)
□ Zweden (SE) □ Verenigd Koninkrijk
(UK)

BELANGRIJKE MEDEDELING
Dit meertalig modelformulier heeft uitsluitend tot doel de vertaling van het openbaar document
waaraan het is gehecht te vergemakkelijken. Dit formulier mag niet als een autonoom document
tussen de lidstaten circuleren.
Het Dit formulier weerspiegelt de inhoud van het openbaar document waaraan het is gehecht. De
autoriteit waaraan het openbaar document wordt overgelegd kan evenwel verlangen, wanneer dat
noodzakelijk is voor de verwerking van het openbaar document, dat een vertaling of transliteratie
van de in het formulier opgenomen informatie wordt verstrekt.

1
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OPMERKING VOOR DE AUTORITEIT VAN AFGIFTE
Gelieve alleen gegevens te vermelden die voorkomen in het openbaar document waaraan dit formulier is
gehecht.1
Wanneer Indien het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht, bepaalde gegevens of informatie
niet bevat, gelieve dit aan te geven met "-".

1.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER

1.1 Benaming2 ................................................................................................................................

2.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

2.1 Benaming3 ................................................................................................................................

1
2

3

Indien het formulier met de hand wordt ingevuld, gelieve hoofdletters te gebruiken.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het formulier.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht.

3.

INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

3.1 □ Document afgegeven door een autoriteit of ambtenaar behorende tot een rechterlijke instantie van een
lidstaat
3.1.1 □ Rechterlijke beslissing
3.1.2 □ Document afgegeven door een openbaar ministerie
3.1.3 □ Document afgegeven door een griffier
3.1.4 □ Document afgegeven door een gerechtsdeurwaarder
3.1.5 □ Overige (specificeren) ....................................................................................
3.2 □ Administratief document
3.2.1 □ Certificaat
3.2.2 □ Uittreksel uit het register van de burgerlijke stand
3.2.3 □ Uittreksel uit het bevolkingsregister
3.2.4 □ Eensluidend afschrift van akten van de burgerlijke stand
3.2.5 □ Overige (specificeren) ...................................................................................
3.3 □ Notariële akte
3.4 □ Officieel certificaat op een document ondertekend door een persoon in zijn particuliere hoedanigheid
3.5 □ Document opgesteld door een diplomatieke of consulaire ambtenaar van een lidstaat in zijn officiële
hoedanigheid
3.6 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte ...................................................................................................
3.7 Referentienummer van het openbaar document

4.

INFORMATIE OVER DE OVERLEDENE

4.1 Achterna(a)m(en) .....................................................................................................................................
4.1.1 Adelstitel ................................................................................................................................................
4.2 Voorna(a)m(en) ........................................................................................................................................
4.3 Datum (dd/mm/jjjj) van overlijden ...........................................................................................................
4.3.1 Uur van overlijden ..................................................................................................................................
4.4 Plaats1 en land2 van overlijden .................................................................................................................
4.5 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .....................................................................................................................
4.6 Geslacht : ………………..........................................................................................................................
4.6.1 □ Vrouw
4.6.2 □ Man
4.6.3 □ Onbepaald
4.7 Plaats van levenloos aantreffen .................................................................................................................
4.8 Datum van levenloos aantreffen ................................................................................................................
4.9 Uur van levenloos aantreffen .....................................................................................................................

1

2

Met de term "plaats van overlijden" wordt bedoeld de naam van de stad, de gemeente, het
dorp of het gehucht, en de provincie waar de persoon overleden is.
De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.

5.

VAK VOOR DE HANDTEKENING

5.1 Na(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven
.........................................................................................................................................................................
5.2 Functie van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven.....................................................................
5.3 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte .................................................................................................................
5.4 Handtekening.............................................................................................................................................
5.5 Zegel of stempel ........................................................................................................................................

BIJLAGE IV
HUWELIJK
MEERTALIG MODELFORMULIER VERTAALHULP
Artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1191 van het
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 ter
bevordering van het vrije verkeer van burgers door het
vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen
van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie
en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/20121

□ België (BE) □ Bulgarije (BG)
□ Tsjechië (CZ)
□ Denemarken (DK) □ Duitsland (DE)
□ Estland (EE) □ Ierland (IE)
□ Griekenland (EL) □ Spanje (ES)
□ Frankrijk (FR) □ Kroatië (HR)
□ Italië (IT) □ Cyprus (CY)
□ Letland (LV) □ Litouwen (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Hongarije (HU) □ Malta (MT)
□ Nederland (NL) □ Oostenrijk (AT)
□ Polen (PL) □ Portugal (PT)
□ Roemenië (RO) □ Slovenië (SI)
□ Slowakije (SK) □ Finland (FI)
□ Zweden (SE) □ Verenigd Koninkrijk
(UK)

BELANGRIJKE MEDEDELING
Dit meertalig modelformulier heeft uitsluitend tot doel de vertaling van het openbaar document
waaraan het is gehecht te vergemakkelijken. Dit formulier mag niet als een autonoom document
tussen de lidstaten circuleren.
Het Dit formulier weerspiegelt de inhoud van het openbaar document waaraan het is gehecht. De
autoriteit waaraan het openbaar document wordt overgelegd kan evenwel verlangen, wanneer dat
noodzakelijk is voor de verwerking van het openbaar document, dat een vertaling of transliteratie
van de in het formulier opgenomen informatie wordt verstrekt.

1
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OPMERKING VOOR DE AUTORITEIT VAN AFGIFTE
Gelieve alleen gegevens te vermelden die voorkomen in het openbaar document waaraan dit formulier is
gehecht.1
Wanneer Indien het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht, bepaalde gegevens of informatie
niet bevat, gelieve dit aan te geven met "-".

1.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER

1.1 Benaming2 ................................................................................................................................

2.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

2.1 Benaming3 ................................................................................................................................

1
2

3

Indien het formulier met de hand wordt ingevuld, gelieve hoofdletters te gebruiken.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het formulier.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht.

3.

INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

3.1 □ Document afgegeven door een autoriteit of ambtenaar behorende tot een rechterlijke instantie van een
lidstaat
3.1.1 □ Rechterlijke beslissing
3.1.2 □ Document afgegeven door een openbaar ministerie
3.1.3 □ Document afgegeven door een griffier
3.1.4 □ Document afgegeven door een gerechtsdeurwaarder
3.1.5 □ Overige (specificeren) ..................................................................................
3.2 □ Administratief document
3.2.1 □ Certificaat
3.2.2 □ Uittreksel uit het register van de burgerlijke stand
3.2.3 □ Uittreksel uit het bevolkingsregister
3.2.4 □ Eensluidend afschrift van akten van de burgerlijke stand
3.2.5 □ Overige (specificeren) ...................................................................................
3.3 □ Notariële akte
3.4 □ Officieel certificaat op een document ondertekend door een persoon in zijn particuliere hoedanigheid
3.5 □ Document opgesteld door een diplomatieke of consulaire ambtenaar van een lidstaat in zijn officiële
hoedanigheid
3.6 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte ...................................................................................................
3.7 Referentienummer van het openbaar document .............................................................................

4.

HUWELIJK

4.1 Datum (dd/mm/jjjj) van het huwelijk ............................................................................................
4.2 Plaats1 en land2 van het huwelijk ..................................................................................................

5.

ECHTGENO(O)T(E) A

5.1 Achterna(a)m(en) bij de geboorte .............................................................................................................
5.2 Achterna(a)m(en) vóór het huwelijk ........................................................................................................
5.3 Achterna(a)m(en) na het huwelijk .............................................................................................................
5.3.1 Adellijke titel ..........................................................................................................................................
5.4 Voorna(a)m(en) ........................................................................................................................................
5.5 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .....................................................................................................................
5.6 Geslacht:....................................................................................................................................................
5.6.1 □ Vrouw
5.6.2 □ Man
5.6.3 □ Onbepaald
5.7 Geboorteplaats (1) en –land (²)..................................................................................................................

1

2

Met de term "plaats van het huwelijk" wordt bedoeld de naam van de stad, de gemeente, het
dorp of het gehucht, en de provincie waar het huwelijk voltrokken is.
De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.

6.

ECHTGENO(O)T(E) B

5.1 Achterna(a)m(en) bij de geboorte .................................................................................................
5.2 Achterna(a)m(en) vóór het huwelijk .............................................................................................
5.3 Achterna(a)m(en) na het huwelijk ................................................................................................
5.3.1 Adellijke titel ............................................................................................................ .............
5.4 Voorna(a)m(en) ........................................................................................................................
5.5 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .......................................................................................................
5.6 Geslacht: ............................................................................................................................. ....
6.6.1 □ Vrouw
6.6.2 □ Man
6.6.3 □ Onbepaald
5.7 Geboorteplaats (1) en –land (²) ....................................................................................... .............

6A

GETUIGEN

6A.1 GETUIGE 1
6A.1.1 Achterna(a)m(en) .............................................................................................................................
5.3.1 Adellijke titel .......................................................................................................................................
5.4 Voorna(a)m(en).......................................................................................................................................
5.5 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) ...................................................................................................................
5.7 Geboorteplaats (1) en –land (²) ................................................................................................................
6A.1 GETUIGE 2
6A.1.1 Achterna(a)m(en) ..............................................................................................................................
5.3.1 Adellijke titel .......................................................................................................................................
5.4 Voorna(a)m(en) ......................................................................................................................................
5.5 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) ..................................................................................................................
5.7 Geboorteplaats (1) en –land (²) ................................................................................................................

6A.1 GETUIGE 3
6A.1.1 Achterna(a)m(en) ..............................................................................................................................
5.3.1 Adellijke titel .......................................................................................................................................
5.4 Voorna(a)m(en) ......................................................................................................................................
5.5 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) ..................................................................................................................
5.7 Geboorteplaats (1) en –land (²) ................................................................................................................

6A.1 GETUIGE 4
6A.1.1 Achterna(a)m(en) ..............................................................................................................................
5.3.1 Adellijke titel .......................................................................................................................................
5.4 Voorna(a)m(en) ......................................................................................................................................
5.5 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) ..................................................................................................................
5.7 Geboorteplaats (1) en –land (²) ................................................................................................................

6B

ANDERE VERMELDINGEN

6B.1  Echtscheiding
6B.1.1 Rechterlijke instantie .........................................................................................................................
6B.1.2 Datum rechterlijke beslissing (dd/mm/jjjj)........................................................................................
6B.1.3 Datum kracht van gewijsde van de rechterlijke beslissing (dd/mm/jjjj) ...........................................
6B.1.4 Datum overschrijving in de registers van de burgerlijke stand/
Datum van inschrijving in de DABS (dd/mm/jjjj)
..........................................................................................................................................................
6B.1.5 Rolnummer of identificatienummer van de beslissing ......................................................................
6B.2  Nietigverklaring van het huwelijk
6B.1.1 Rechterlijke instantie .........................................................................................................................
6B.1.2 Datum rechterlijke beslissing (dd/mm/jjjj)........................................................................................
6B.1.5 Rolnummer of identificatienummer van de beslissing ......................................................................

7.

VAK VOOR DE HANDTEKENING

7.1 Na(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven
...........................................................................................................................................................
7.2 Functie van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven.....................................................................
7.3 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte .................................................................................................................
7.4 Handtekening.............................................................................................................................................
7.5 Zegel of stempel ........................................................................................................................................

BIJLAGE V
BEKWAAMHEID OM TE HUWEN
MEERTALIG MODELFORMULIER VERTAALHULP
Artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1191 van het
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 ter
bevordering van het vrije verkeer van burgers door het
vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen
van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie
en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/20121

□ België (BE) □ Bulgarije (BG)
□ Tsjechië (CZ)
□ Denemarken (DK) □ Duitsland (DE)
□ Estland (EE) □ Ierland (IE)
□ Griekenland (EL) □ Spanje (ES)
□ Frankrijk (FR) □ Kroatië (HR)
□ Italië (IT) □ Cyprus (CY)
□ Letland (LV) □ Litouwen (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Hongarije (HU) □ Malta (MT)
□ Nederland (NL) □ Oostenrijk (AT)
□ Polen (PL) □ Portugal (PT)
□ Roemenië (RO) □ Slovenië (SI)
□ Slowakije (SK) □ Finland (FI)
□ Zweden (SE) □ Verenigd Koninkrijk
(UK)

BELANGRIJKE MEDEDELING
Dit meertalig modelformulier heeft uitsluitend tot doel de vertaling van het openbaar document
waaraan het is gehecht te vergemakkelijken. Dit formulier mag niet als een autonoom document
tussen de lidstaten circuleren.
Het Dit formulier weerspiegelt de inhoud van het openbaar document waaraan het is gehecht. De
autoriteit waaraan het openbaar document wordt overgelegd kan evenwel verlangen, wanneer dat
noodzakelijk is voor de verwerking van het openbaar document, dat een vertaling of transliteratie
van de in het formulier opgenomen informatie wordt verstrekt.

1

PB L 200 van 26.7.2016, blz. 1.

OPMERKING VOOR DE AUTORITEIT VAN AFGIFTE
Gelieve alleen gegevens te vermelden die voorkomen in het openbaar document waaraan dit formulier is
gehecht.1
Wanneer Indien het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht, bepaalde gegevens of informatie
niet bevat, gelieve dit aan te geven met "-".

1.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER

1.1 Benaming2 .................................................................................................................................................

2.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

1.1 Benaming3 .................................................................................................................................................

1
2

3

Indien het formulier met de hand wordt ingevuld, gelieve hoofdletters te gebruiken.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het formulier.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht.

3.

INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

3.1 □ Document afgegeven door een autoriteit of ambtenaar behorende tot een rechterlijke instantie van een
lidstaat
3.1.1 □ Rechterlijke beslissing
3.1.2 □ Document afgegeven door een openbaar ministerie
3.1.3 □ Document afgegeven door een griffier
3.1.4 □ Document afgegeven door een gerechtsdeurwaarder
3.1.5 □ Overige (specificeren) ...................................................................................
3.2 □ Administratief document
3.2.1 □ Certificaat
3.2.2 □ Uittreksel uit het register van de burgerlijke stand
3.2.3 □ Uittreksel uit het bevolkingsregister
3.2.4 □ Eensluidend afschrift van akten van de burgerlijke stand
3.2.5 □ Overige (specificeren) ...................................................................................
3.3 □ Notariële akte
3.4 □ Officieel certificaat op een document ondertekend door een persoon in zijn particuliere hoedanigheid
3.5 □ Document opgesteld door een diplomatieke of consulaire ambtenaar van een lidstaat in zijn officiële
hoedanigheid
3.6 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte ...................................................................................................
3.7 Referentienummer van het openbaar document .............................................................................
3.8 Dit attest is geldig tot 6 maanden na de datum van afgifte .......................................................................

4.

INFORMATIE OVER DE BETROKKENE

4.1 Achterna(a)m(en) .....................................................................................................................................
4.1.1 Adellijke titel .........................................................................................................................................
4.2 Voorna(a)m(en) ........................................................................................................................................
4.2.1 Pseudoniem.............................................................................................................................................
4.2.2 Rijksregisternummer ..............................................................................................................................
4.3 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .....................................................................................................................
4.4 Geboorteplaats1 en -land2 .........................................................................................................................
4.5 Geslacht: ...................................................................................................................................................
4.5.1 □ Vrouw
4.5.2 □ Man
4.5.3 □ Onbepaald
4.6 Nationaliteit ..............................................................................................................................................
4.7 Burgerlijke staat:........................................................................................................................................
4.7.1 □ Gehuwd
4.7.2 □ Ongehuwd
4.7.3 □ Echtgescheiden
4.7.4 □ Weduwe/Weduwnaar
4.7.5 □ Datum (dd/mm/jjjj) huwelijk/echtscheiding/overlijden
4.7.6 □ Na(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de (ex-)echtgeno(o)t(e)

1

2

Met de term "geboorteplaats" wordt bedoeld de naam van de stad, de gemeente, het dorp of
het gehucht, en de provincie waar de persoon geboren is.
De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.

5.

VOLGENS HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT1

5.1 □ HEEFT DE BETROKKENE DE BEKWAAMHEID OM TE HUWEN OP GROND VAN HET
NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT
AFGEGEVEN.
5.2 □ HEEFT DE BETROKKENE GEEN HUWELIJK IN ZIJN OF HAAR NAAM OP GROND VAN HET
NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT
AFGEGEVEN.
5.3 □ IS ER GEEN BELEMMERING VOOR DE BETROKKEN PERSOON OM TE HUWEN OP GROND
VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT
WORDT AFGEGEVEN.
5.4 □ IS ER GEEN BELEMMERING VOOR EEN HUWELIJK TUSSEN DE BETROKKENE EN ZIJN OF
HAAR BEOOGDE ECHTGENO(O)T(E) OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE
LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN.
5.5 □ IS ER GEEN VERZET TEGEN EEN HUWELIJK TUSSEN DE BETROKKENE EN ZIJN OF HAAR
BEOOGDE ECHTGENO(O)T(E) OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT
WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN.
5.6 □ DIT ATTEST SPREEKT ZICH NIET UIT OVER DE HUWELIJKSBEKWAAMHEID VAN
…………………………………………………………………………………………………………….

1

Meerdere vakjes kunnen worden aangekruist.

6.

INFORMATIE OVER DE BEOOGDE ECHTGENO(O)T(E) VAN DE BETROKKENE

4.1 Achterna(a)m(en) .....................................................................................................................................
4.1.4 Adellijke titel ..........................................................................................................................................
4.2 Voorna(a)m(en) ........................................................................................................................................
4.2.1 Pseudoniem.............................................................................................................................................
4.2.2 Rijksregisternummer ..............................................................................................................................
4.3 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .....................................................................................................................
4.4 Geboorteplaats1 en -land2 .........................................................................................................................
4.5 Geslacht: ...................................................................................................................................................
6.5.1 □ Vrouw
6.5.2 □ Man
6.5.3 □ Onbepaald
4.6 Nationaliteit ..............................................................................................................................................
4.7 Burgerlijke staat: .......................................................................................................................................
4.7.1 □ Gehuwd
4.7.2 □ Ongehuwd
4.7.3 □ Echtgescheiden
4.7.4 □ Weduwe/Weduwnaar
4.7.5 □ Datum (dd/mm/jjjj) huwelijk/echtscheiding/overlijden
4.7.6 □ Na(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de (ex-)echtgeno(o)t(e)

1

2

Met de term "geboorteplaats" wordt bedoeld de naam van de stad, de gemeente, het dorp of
het gehucht, en de provincie waar de persoon geboren is.
De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.

7.

VAK VOOR DE HANDTEKENING

7.1 Na(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven
.........................................................................................................................................................................
7.2 Functie van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven.....................................................................
7.3 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte .................................................................................................................
7.4 Handtekening.............................................................................................................................................
7.5 Zegel of stempel ........................................................................................................................................

BIJLAGE VI
BURGERLIJKE STAAT
MEERTALIG MODELFORMULIER VERTAALHULP
Artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1191 van het
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 ter
bevordering van het vrije verkeer van burgers door het
vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen
van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie
en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/20121

□ België (BE) □ Bulgarije (BG)
□ Tsjechië (CZ)
□ Denemarken (DK) □ Duitsland (DE)
□ Estland (EE) □ Ierland (IE)
□ Griekenland (EL) □ Spanje (ES)
□ Frankrijk (FR) □ Kroatië (HR)
□ Italië (IT) □ Cyprus (CY)
□ Letland (LV) □ Litouwen (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Hongarije (HU) □ Malta (MT)
□ Nederland (NL) □ Oostenrijk (AT)
□ Polen (PL) □ Portugal (PT)
□ Roemenië (RO) □ Slovenië (SI)
□ Slowakije (SK) □ Finland (FI)
□ Zweden (SE) □ Verenigd Koninkrijk
(UK)

BELANGRIJKE MEDEDELING
Dit meertalig modelformulier heeft uitsluitend tot doel de vertaling van het openbaar document
waaraan het is gehecht te vergemakkelijken. Dit formulier mag niet als een autonoom document
tussen de lidstaten circuleren.
Het Dit formulier weerspiegelt de inhoud van het openbaar document waaraan het is gehecht. De
autoriteit waaraan het openbaar document wordt overgelegd kan evenwel verlangen, wanneer dat
noodzakelijk is voor de verwerking van het openbaar document, dat een vertaling of transliteratie
van de in het formulier opgenomen informatie wordt verstrekt.

1
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OPMERKING VOOR DE AUTORITEIT VAN AFGIFTE
Gelieve alleen gegevens te vermelden die voorkomen in het openbaar document waaraan dit formulier is
gehecht.1
Wanneer Indien het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht, bepaalde gegevens of informatie
niet bevat, gelieve dit aan te geven met "-".

1.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER

1.1 Benaming2 ................................................................................................................................

2.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

1.1 Benaming3 ................................................................................................................................

1
2

3

Indien het formulier met de hand wordt ingevuld, gelieve hoofdletters te gebruiken.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het formulier.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht.

3.

INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

3.1 □ Document afgegeven door een autoriteit of ambtenaar behorende tot een rechterlijke instantie van een
lidstaat
3.1.1 □ Rechterlijke beslissing
3.1.2 □ Document afgegeven door een openbaar ministerie
3.1.3 □ Document afgegeven door een griffier
3.1.4 □ Document afgegeven door een gerechtsdeurwaarder
3.1.5 □ Overige (specificeren) ..................................................................................
3.2 □ Administratief document
3.2.1 □ Certificaat
3.2.2 □ Uittreksel uit het register van de burgerlijke stand
3.2.3 □ Uittreksel uit het bevolkingsregister
3.2.4 □ Eensluidend afschrift van akten van de burgerlijke stand
3.2.5 □ Overige (specificeren) ..................................................................................
3.3 □ Notariële akte
3.4 □ Officieel certificaat op een document ondertekend door een persoon in zijn particuliere hoedanigheid
3.5 □ Document opgesteld door een diplomatieke of consulaire ambtenaar van een lidstaat in zijn officiële
hoedanigheid
3.6 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte ...................................................................................................
3.7 Referentienummer van het openbaar document .............................................................................
3.8 □ Dit consulaire attest wordt afgegeven enkel rekening houdende met de informatie waarover het
Consulaat-generaal beschikt op datum hieronder vermeld en is geldig tot wettelijk bewijs van
tegendeel.
Het is afgegeven onder voorbehoud van andersluidende beslissingen van Belgische hoven en
rechtbanken.

4.

INFORMATIE OVER DE BETROKKENE

4.1 Achterna(a)m(en) bij de geboorte..............................................................................................................
4.2 Huidige achterna(a)m(en) .........................................................................................................................
4.3 Achterna(a)m(en) vóór het huwelijk .........................................................................................................
4.4 Achterna(a)m(en) na het huwelijk .............................................................................................................
4.1.4 Adellijke titel ..........................................................................................................................................
4.5 Voorna(a)m(en) ........................................................................................................................................
4.2.1 Pseudoniem.............................................................................................................................................
4.2.2 Rijksregisternummer ..............................................................................................................................
4.6 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .....................................................................................................................
4.7 Geboorteplaats1 en -land2 .........................................................................................................................
4.8 Geslacht: ...................................................................................................................................................
4.8.1 □ Vrouw
4.8.2 □ Man
4.8.3 □ Onbepaald
4.9 Nationaliteit ...............................................................................................................................................
4.10 Adres.....................................................................................................................................................
4.10.1 Straat en nummer/postbus ...............................................................................................................
4.10.2 Plaats en postcode.............................................................................................................................
4.10.3 Land (1) ...............................................................................................................................................

1

2

Met de term "geboorteplaats" wordt bedoeld de naam van de stad, de gemeente, het dorp of
het gehucht, en de provincie waar de persoon geboren is.
De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.

5.

VOLGENS HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT,
IS DE BURGERLIJKE STAAT VAN DE BETROKKENE DE VOLGENDE:

5.1 Gehuwd/datum (dd/mm/jjjj) van het huwelijk .........................................................................................
5.1.1 □ Gescheiden van tafel en bed en van goederen /datum (dd/mm/jjjj) van scheiding van tafel en bed
en van goederen ....................................................................................................................................
5.1.2 Achterna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) .........................................................................................................
4.4.1 Adellijke titel ..........................................................................................................................................
5.1.3 Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) ............................................................................................................
5.2 □ Ongehuwd
5.2.1 □ Nooit gehuwd
5.2.2 □ Gescheiden/datum (dd/mm/jjjj) van de echtscheiding .............................................
5.2.2.1 Achterna(a)m(en) ex-echtgeno(o)t(e)..........................................................
4.4.1 Adellijke titel ....................................................................................................
5.2.2.2 Voorna(a)m(en) ex-echtgeno(o)t(e).............................................................
5.2.3 □ Weduwe/weduwnaar/datum (dd/mm/jjjj) van overlijden van de echtgeno(o)t(e) ..
5.2.3.1 Achterna(a)m(en) overleden echtgeno(o)t(e) .............................................
4.4.1 Adellijke titel ....................................................................................................
5.2.4.2 Voorna(a)m(en) overleden echtgeno(o)t(e) ................................................
5.3 □ Onbepaald
5.4 □ Geregistreerde partner / datum (dd/mm/jjjj) van registratie van het partnerschap ...........................
5.4.1 Achterna(a)m(en) partner............................................................................................................
4.4.1 Adellijke titel ...............................................................................................................................
5.4.2 Voorna(a)m(en) partner .............................................................................................................
5.5 □ Ontbonden geregistreerd partnerschap / datum van ontbinding van het partnerschap
(dd/mm/jjjj) ....................................................................................................................................................
5.4.1 Achterna(a)m(en) partner............................................................................................................
4.4.1 Adellijke titel ................................................................................................................................
5.4.2 Voorna(a)m(en) partner .............................................................................................................

6.

VAK VOOR DE HANDTEKENING

6.1 Na(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven
.........................................................................................................................................................................
6.2 Functie van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven.....................................................................
6.3 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte .................................................................................................................
6.4 Handtekening.............................................................................................................................................
6.5 Zegel of stempel ........................................................................................................................................

BIJLAGE VII
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

□ België (BE) □ Bulgarije (BG)

MEERTALIG MODELFORMULIER VERTAALHULP

□ Tsjechië (CZ)

Artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1191 van het
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 ter
bevordering van het vrije verkeer van burgers door het
vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen
van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie
en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/20121

□ Denemarken (DK) □ Duitsland (DE)
□ Estland (EE) □ Ierland (IE)
□ Griekenland (EL) □ Spanje (ES)
□ Frankrijk (FR) □ Kroatië (HR)
□ Italië (IT) □ Cyprus (CY)
□ Letland (LV) □ Litouwen (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Hongarije (HU) □ Malta (MT)
□ Nederland (NL) □ Oostenrijk (AT)
□ Polen (PL) □ Portugal (PT)
□ Roemenië (RO) □ Slovenië (SI)
□ Slowakije (SK) □ Finland (FI)
□ Zweden (SE) □ Verenigd Koninkrijk
(UK)

BELANGRIJKE MEDEDELING
Dit meertalig modelformulier heeft uitsluitend tot doel de vertaling van het openbaar document
waaraan het is gehecht te vergemakkelijken. Dit formulier mag niet als een autonoom document
tussen de lidstaten circuleren.
Het Dit formulier weerspiegelt de inhoud van het openbaar document waaraan het is gehecht. De
autoriteit waaraan het openbaar document wordt overgelegd kan evenwel verlangen, wanneer dat
noodzakelijk is voor de verwerking van het openbaar document, dat een vertaling of transliteratie
van de in het formulier opgenomen informatie wordt verstrekt.

1
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OPMERKING VOOR DE AUTORITEIT VAN AFGIFTE
Gelieve alleen gegevens te vermelden die voorkomen in het openbaar document waaraan dit
formulier is gehecht.1
Wanneer Indien het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht, bepaalde gegevens of
informatie niet bevat, gelieve dit aan te geven met "-".

1.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER

1.1 Benaming2 ...................................................................................................................................

2.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN
DIT FORMULIER IS GEHECHT

1.1 Benaming3 .....................................................................................................................

1
2

3

Indien het formulier met de hand wordt ingevuld, gelieve hoofdletters te gebruiken.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het formulier.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht.

3.

INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

3.1 □ Document afgegeven door een autoriteit of ambtenaar behorende tot een rechterlijke instantie
van een lidstaat
3.1.1 □ Rechterlijke beslissing
3.1.2 □ Document afgegeven door een openbaar ministerie
3.1.3 □ Document afgegeven door een griffier
3.1.4 □ Document afgegeven door een gerechtsdeurwaarder
3.1.5 □ Overige (specificeren) ..........................................................................
3.2 □ Administratief document
3.2.1 □ Certificaat
3.2.2 □ Uittreksel uit het register van de burgerlijke stand
3.2.3 □ Uittreksel uit het bevolkingsregister
3.2.4 □ Eensluidend afschrift van akten van de burgerlijke stand
3.2.5 □ Overige (specificeren) .........................................................................
3.3 □ Notariële akte
3.4 □ Officieel certificaat op een document ondertekend door een persoon in zijn particuliere
hoedanigheid
3.5 □ Document opgesteld door een diplomatieke of consulaire ambtenaar van een lidstaat in zijn
officiële hoedanigheid
3.6 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte ........................................................................................
3.7 Referentienummer van het openbaar document .................................................................

4.

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

4.0 Datum (dd/mm/jjjj) van de verklaring van het partnerschap .................................................
4.1 Datum (dd/mm/jjjj) van de registratie van het partnerschap ................................................
4.2 Plaats1 en land2 van de registratie van het partnerschap ......................................................

5.

PARTNER A

5.1 Achterna(a)m(en) bij de geboorte..............................................................................................................
5.2 Achterna(a)m(en) vóór de akte ..................................................................................................................
5.3 Achterna(a)m(en) na de akte
5.3.1 Adellijke titel ..........................................................................................................................................
5.4 Voorna(a)m(en) .........................................................................................................................................
4.2.1 Pseudoniem.............................................................................................................................................
4.2.2 Rijksregisternummer ..............................................................................................................................
5.5 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .....................................................................................................................
5.5.1 Geboorteplaats (1) en –land (²)...............................................................................................................
5.6 Geslacht:........................................................................................................................................
5.6.1 □ Vrouw
5.6.2 □ Man
5.6.3 □ Onbepaald

1

2

Met de term "plaats van de registratie van de akte" wordt bedoeld de naam van de stad, de
gemeente, het dorp of het gehucht, en de provincie waar de akte geregistreerd is.
De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.

6.

PARTNER B

5.1 Achterna(a)m(en) bij de geboorte..............................................................................................................
5.2 Achterna(a)m(en) vóór de akte ..................................................................................................................
5.3 Achterna(a)m(en) na de akte .....................................................................................................................
5.3.1 Adellijke titel ..........................................................................................................................................
5.4 Voorn(a)m(en) ...........................................................................................................................................
4.2.1 Pseudoniem.............................................................................................................................................
4.2.2 Rijksregisternummer ..............................................................................................................................
5.5 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) ......................................................................................................................
5.5.1 Geboorteplaats (1) en –land (²)...............................................................................................................
5.6 Geslacht:........................................................................................................................................
5.6.1 □ Vrouw
5.6.2 □ Man
5.6.3 □ Onbepaald

7.

VAK VOOR DE HANDTEKENING

7.1 Na(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven
...........................................................................................................................................
7.2 Functie van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven .................................................
7.3 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte ........................................................................................
7.4 Handtekening .................................................................................................................
7.5 Zegel of stempel .............................................................................................................

BIJLAGE VIII
BEKWAAMHEID OM EEN GEREGIISTREERD
PARTNERSCHAP AAN TE GAAN
MEERTALIG MODELFORMULIER VERTAALHULP
Artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1191 van het
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 ter
bevordering van het vrije verkeer van burgers door het
vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen
van bepaalde openbare documenten in de Europese
Unie en tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 1024/20121

□ België (BE) □ Bulgarije (BG)
□ Tsjechië (CZ)
□ Denemarken (DK) □ Duitsland (DE)
□ Estland (EE) □ Ierland (IE)
□ Griekenland (EL) □ Spanje (ES)
□ Frankrijk (FR) □ Kroatië (HR)
□ Italië (IT) □ Cyprus (CY)
□ Letland (LV) □ Litouwen (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Hongarije (HU) □ Malta (MT)
□ Nederland (NL) □ Oostenrijk (AT)
□ Polen (PL) □ Portugal (PT)
□ Roemenië (RO) □ Slovenië (SI)
□ Slowakije (SK) □ Finland (FI)
□ Zweden (SE) □ Verenigd Koninkrijk
(UK)

BELANGRIJKE MEDEDELING
Dit meertalig modelformulier heeft uitsluitend tot doel de vertaling van het openbaar document
waaraan het is gehecht te vergemakkelijken. Dit formulier mag niet als een autonoom document
tussen de lidstaten circuleren.
Het Dit formulier weerspiegelt de inhoud van het openbaar document waaraan het is gehecht. De
autoriteit waaraan het openbaar document wordt overgelegd kan evenwel verlangen, wanneer dat
noodzakelijk is voor de verwerking van het openbaar document, dat een vertaling of transliteratie
van de in het formulier opgenomen informatie wordt verstrekt.

1
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OPMERKING VOOR DE AUTORITEIT VAN AFGIFTE
Gelieve alleen gegevens te vermelden die voorkomen in het openbaar document waaraan dit formulier is
gehecht.1
Wanneer Indien het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht, bepaalde gegevens of informatie
niet bevat, gelieve dit aan te geven met "-".

1.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER

1.1 Benaming2 ................................................................................................................................

2.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

1.1 Benaming3 ................................................................................................................................

1
2

3

Indien het formulier met de hand wordt ingevuld, gelieve hoofdletters te gebruiken.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het formulier.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht.

3.

INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

3.1 □ Document afgegeven door een autoriteit of ambtenaar behorende tot een rechterlijke instantie van een
lidstaat
3.1.1 □ Rechterlijke beslissing
3.1.2□ Document afgegeven door een openbaar ministerie
3.1.3 □ Document afgegeven door een griffier
3.1.4 □ Document afgegeven door een gerechtsdeurwaarder
3.1.5 □ Overige (specificeren) ...................................................................................
3.2 □ Administratief document
3.2.1 □ Certificaat
3.2.2 □ Uittreksel uit het register van de burgerlijke stand
3.2.3 □ Uittreksel uit het bevolkingsregister
3.2.4 □ Eensluidend afschrift van akten van de burgerlijke stand
3.2.5 □ Overige (specificeren) ...................................................................................
3.3 □ Notariële akte
3.4 □ Officieel certificaat op een document ondertekend door een persoon in zijn particuliere hoedanigheid
3.5 □ Document opgesteld door een diplomatieke of consulaire ambtenaar van een lidstaat in zijn officiële
hoedanigheid
3.6 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte ...................................................................................................
3.7 Referentienummer van het openbaar document .............................................................................

4.

INFORMATIE OVER DE BETROKKENE

4.1 Achterna(a)m(en) .....................................................................................................................................
4.2 Voorna(a)m(en) ........................................................................................................................................
4.3 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .....................................................................................................................
4.4 Geboorteplaats1 en -land2 .........................................................................................................................
4.5 Geslacht: ...................................................................................................................................................
4.5.1 □ Vrouw
4.5.2 □ Man
4.5.3 □ Onbepaald
4.6 Nationaliteit .............................................................................................................................................

1

2

Met de term "geboorteplaats" wordt bedoeld de naam van de stad, de gemeente, het dorp of
het gehucht, en de provincie waar de persoon geboren is.
De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.

5.

VOLGENS HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT1

5.1 □ Heeft de betrokkene de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan op grond van het
nationale recht van de lidstaat waar het openbaar document wordt afgegeven.
5.2 □ Heeft de betrokkene geen geregistreerd partnerschap in zijn of haar naam op grond van het nationale
recht van de lidstaat waar het openbaar document wordt afgegeven.
5.3 □ Is er geen belemmering voor de betrokken persoon om een geregistreerd partnerschap aan te gaan op
grond van het nationale recht van de lidstaat waar het openbaar document wordt afgegeven.
5.4 □ Is er geen belemmering voor een geregistreerd partnerschap tussen de betrokkene en zijn of haar
beoogde partner op grond van het nationale recht van de lidstaat waar het openbaar document wordt
afgegeven.
5.5 □ Is er geen verzet tegen een geregistreerd partnerschap tussen de betrokkene en zijn of haar beoogde
partner op grond van het nationale recht van de lidstaat waar het openbaar document wordt afgegeven.

1

Meerdere vakjes kunnen worden aangekruist.

6.

INFORMATIE OVER DE BEOOGDE PARTNER VAN DE BETROKKENE

6.1 Achterna(a)m(en) .....................................................................................................................................
6.2 Voorna(a)m(en) ........................................................................................................................................
6.3 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .....................................................................................................................
6.4 Geboorteplaats1 en -land2 .........................................................................................................................
6.5 Geslacht: ...................................................................................................................................................
6.5.1 □ Vrouw
6.5.2 □ Man
6.5.3 □ Onbepaald
6.6 Nationaliteit ..............................................................................................................................................

7.

VAK VOOR DE HANDTEKENING

7.1 Na(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven
.........................................................................................................................................................................
7.2 Functie van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven.....................................................................
7.3 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte .................................................................................................................
7.4 Handtekening.............................................................................................................................................
7.5 Zegel of stempel ........................................................................................................................................

1

2

Met de term "geboorteplaats" wordt bedoeld de naam van de stad, de gemeente, het dorp of
het gehucht, en de provincie waar de persoon geboren is.
De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.

BIJLAGE IX
STATUS VAN GEREGISTREERD
PARTNERSCHAP
MEERTALIG MODELFORMULIER VERTAALHULP
Artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1191 van het
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 ter
bevordering van het vrije verkeer van burgers door het
vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen
van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie
en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/20121

□ België (BE) □ Bulgarije (BG)
□ Tsjechië (CZ)
□ Denemarken (DK) □ Duitsland (DE)
□ Estland (EE) □ Ierland (IE)
□ Griekenland (EL) □ Spanje (ES)
□ Frankrijk (FR) □ Kroatië (HR)
□ Italië (IT) □ Cyprus (CY)
□ Letland (LV) □ Litouwen (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Hongarije (HU) □ Malta (MT)
□ Nederland (NL) □ Oostenrijk (AT)
□ Polen (PL) □ Portugal (PT)
□ Roemenië (RO) □ Slovenië (SI)
□ Slowakije (SK) □ Finland (FI)
□ Zweden (SE) □ Verenigd Koninkrijk
(UK)

BELANGRIJKE MEDEDELING
Dit meertalig modelformulier heeft uitsluitend tot doel de vertaling van het openbaar document
waaraan het is gehecht te vergemakkelijken. Dit formulier mag niet als een autonoom document
tussen de lidstaten circuleren.
Het Dit formulier weerspiegelt de inhoud van het openbaar document waaraan het is gehecht. De
autoriteit waaraan het openbaar document wordt overgelegd kan evenwel verlangen, wanneer dat
noodzakelijk is voor de verwerking van het openbaar document, dat een vertaling of transliteratie
van de in het formulier opgenomen informatie wordt verstrekt.

1
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OPMERKING VOOR DE AUTORITEIT VAN AFGIFTE
Gelieve alleen gegevens te vermelden die voorkomen in het openbaar document waaraan dit formulier is
gehecht.1
Wanneer Indien het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht, bepaalde gegevens of informatie
niet bevat, gelieve dit aan te geven met "-".

1.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER

1.1. Benaming2................................................................................................................................

2.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

1.1. Benaming3................................................................................................................................

1
2

3

Indien het formulier met de hand wordt ingevuld, gelieve hoofdletters te gebruiken.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het formulier.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht.

3.

INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

3.1 □ Document afgegeven door een autoriteit of ambtenaar behorende tot een rechterlijke instantie van een
lidstaat
3.1.1 □ Rechterlijke beslissing
3.1.2 □ Document afgegeven door een openbaar ministerie
3.1.3 □ Document afgegeven door een griffier
3.1.4 □ Document afgegeven door een gerechtsdeurwaarder
3.1.5 □ Overige (specificeren) ..................................................................................
3.2 □ Administratief document
3.2.1 □ Certificaat
3.2.2 □ Uittreksel uit het register van de burgerlijke stand
3.2.3 □ Uittreksel uit het bevolkingsregister
3.2.4 □ Eensluidend afschrift van akten van de burgerlijke stand
3.2.5 □ Overige (specificeren) ...................................................................................
3.3 □ Notariële akte
3.4 □ Officieel certificaat op een document ondertekend door een persoon in zijn particuliere hoedanigheid
3.5 □ Document opgesteld door een diplomatieke of consulaire ambtenaar van een lidstaat in zijn officiële
hoedanigheid
3.6 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte ...................................................................................................
3.7 Referentienummer van het openbaar document .............................................................................

4.

INFORMATIE OVER DE BETROKKENE

4.1 Achterna(a)m(en) bij de geboorte ................................................................................................
4.2 Huidige achterna(a)m(en) ...........................................................................................................
4.3 Achterna(a)m(en) vóór de akte.....................................................................................................
4.4 Achterna(a)m(en) na de akte .......................................................................................................
4.5 Voorna(a)m(en) ........................................................................................................................
4.6 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .......................................................................................................
4.7 Geboorteplaats1 en -land2 ...........................................................................................................
4.8 Geslacht: ..................................................................................................................................
4.8.1 □ Vrouw
4.8.2 □ Man
4.8.3 □ Onbepaald
4.9 Nationaliteit ..............................................................................................................................

1

2

Met de term "geboorteplaats" wordt bedoeld de naam van de stad, de gemeente, het dorp of
het gehucht en de provincie waar de persoon geboren is.
De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.

5.

VOLGENS HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT,
IS DE STATUS VAN HET GEREGISTREERD PARTNERSCHAP VAN DE BETROKKENE
DE VOLGENDE:

5.1 □ Geregistreerde partner/datum (dd/mm/jjjj) van registratie van het partnerschap .............................
5.2 □ Niet in een geregistreerd partnerschap
5.2.1 □ Nooit in een geregistreerd partnerschap
5.2.2 □ Ontbonden geregistreerd partnerschap/datum (dd/mm/jjjj) van ontbinding van het
partnerschap ...........................................................................................................
5.2.3 □ Overlevende partner/datum (dd/mm/jjjj) van overlijden van de partner ................
5.3 □ Onbepaald

6.

VAK VOOR DE HANDTEKENING

6.1 Na(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven
.........................................................................................................................................................................
6.2 Functie van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven.....................................................................
6.3 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte .................................................................................................................
6.4 Handtekening.............................................................................................................................................
6.5 Zegel of stempel ........................................................................................................................................

BIJLAGE X
WOON- en/of VERBLIJFPLAATS
MEERTALIG MODELFORMULIER VERTAALHULP
Artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1191 van het
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 ter
bevordering van het vrije verkeer van burgers door het
vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen
van bepaalde openbare documenten in de Europese
Unie en tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 1024/201212

□ België (BE) □ Bulgarije (BG)
□ Tsjechië (CZ)
□ Denemarken (DK) □ Duitsland (DE)
□ Estland (EE) □ Ierland (IE)
□ Griekenland (EL) □ Spanje (ES)
□ Frankrijk (FR) □ Kroatië (HR)
□ Italië (IT) □ Cyprus (CY)
□ Letland (LV) □ Litouwen (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Hongarije (HU) □ Malta (MT)
□ Nederland (NL) □ Oostenrijk (AT)
□ Polen (PL) □ Portugal (PT)
□ Roemenië (RO) □ Slovenië (SI)
□ Slowakije (SK) □ Finland (FI)
□ Zweden (SE) □ Verenigd Koninkrijk
(UK)

BELANGRIJKE MEDEDELING
Dit meertalig modelformulier heeft uitsluitend tot doel de vertaling van het openbaar document
waaraan het is gehecht te vergemakkelijken. Dit formulier mag niet als een autonoom document
tussen de lidstaten circuleren.
Het Dit formulier weerspiegelt de inhoud van het openbaar document waaraan het is gehecht. De
autoriteit waaraan het openbaar document wordt overgelegd kan evenwel verlangen, wanneer dat
noodzakelijk is voor de verwerking van het openbaar document, dat een vertaling of transliteratie
van de in het formulier opgenomen informatie wordt verstrekt.

1
2

PB L 200 van 26.7.2016, blz. 1.
Voor de toepassing van deze verordening moeten de begrippen "woonplaats" en
"verblijfplaats" volgens het nationaal recht worden uitgelegd.

OPMERKING VOOR DE AUTORITEIT VAN AFGIFTE
Gelieve alleen gegevens te vermelden die voorkomen in het openbaar document waaraan dit formulier is
gehecht.1
Wanneer Indien het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht, bepaalde gegevens of informatie
niet bevat, gelieve dit aan te geven met "-".

1.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER

1.1 Benaming2 ................................................................................................................................

2.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

1.1 Benaming3 ................................................................................................................................

1
2

3

Indien het formulier met de hand wordt ingevuld, gelieve hoofdletters te gebruiken.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het formulier.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht.

3.

INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

3.1 □ Document afgegeven door een autoriteit of ambtenaar behorende tot een rechterlijke instantie van een
lidstaat
3.1.1 □ Rechterlijke beslissing
3.1.2 □ Document afgegeven door een openbaar ministerie
3.1.3 □ Document afgegeven door een griffier
3.1.4 □ Document afgegeven door een gerechtsdeurwaarder
3.1.5 □ Overige (specificeren) ..................................................................................
3.2 □ Administratief document
3.2.1 □ Certificaat
3.2.2 □ Uittreksel uit het register van de burgerlijke stand
3.2.3 □ Uittreksel uit het bevolkingsregister
3.2.4 □ Eensluidend afschrift van akten van de burgerlijke stand
3.2.5 □ Overige (specificeren) ...................................................................................
3.3 □ Notariële akte
3.4 □ Officieel certificaat op een document ondertekend door een persoon in zijn particuliere hoedanigheid
3.5 □ Document opgesteld door een diplomatieke of consulaire ambtenaar van een lidstaat in zijn officiële
hoedanigheid
3.6 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte ...................................................................................................
3.7 Referentienummer van het openbaar document .............................................................................
3.8 □ Dit consulaire attest wordt afgegeven enkel rekening houdende met de informatie waarover het
Consulaat-generaal beschikt op datum hieronder vermeld en is geldig tot wettelijk bewijs van
tegendeel.
Het is afgegeven onder voorbehoud van andersluidende beslissingen van Belgische hoven en
rechtbanken.

4.

INFORMATIE OVER DE BETROKKENE

4.1 Achterna(a)m(en) .....................................................................................................................................
4.1.1 Adellijke titel ..........................................................................................................................................
4.2 Voorna(a)m(en) ........................................................................................................................................
4.2.1 Pseudoniem.............................................................................................................................................
4.2.2 Rijksregisternummer ..............................................................................................................................
4.3 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) .....................................................................................................................
4.4 Geboorteplaats1 en -land2 ..........................................................................................................................
4.5 Geslacht: ...................................................................................................................................................
4.5.1 □ Vrouw
4.5.2 □ Man
4.5.3 □ Onbepaald
4.6 Datum (dd/mm/jjjj) van inschrijving ...................................................................................................

1

2

Met de term "geboorteplaats" wordt bedoeld de naam van de stad, de gemeente, het dorp of
het gehucht en de provincie waar de persoon geboren is.
De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.

5.

HUIDIGE WOON- EN/OF VERBLIJFPLAATS VAN DE PERSOON GENOEMD IN HET
OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT

5.1 □ Woonplaats
5.1.1 Adres: ..........................................................................................................................................
5.1.1.1 Straat en nummer/postbus ...............................................................................................
5.1.1.2 Plaats en postcode ..........................................................................................................
5.1.1.3 Land1 .............................................................................................................................
5.1.2 □ Referentieadres.........................................................................................................................
5.1.3 □ Woonplaats in het consulair ressort van deze post sinds datum (dd/mm/jjjj) .......................
5.2 □ Verblijfplaats
5.2.1 Adres: ..........................................................................................................................................
5.2.1.1 Straat en nummer/postbus...............................................................................................
5.2.1.2 Plaats en postcode ..........................................................................................................
5.2.1.3 Land2 ..............................................................................................................................
5.3 □ Aanvraag nieuwe hoofdverblijfplaats naar ...........................................................................................
5.3.1 Plaats ............................................................................................................................................
5.3.2 Datum (dd/mm/jjjj) van de aanvraag...........................................................................................
5.4 □ Opgegeven adres in het buitenland .......................................................................................................
5.4.1 Datum (dd/mm/jjjj) .....................................................................................................................
5.1.1.1 Straat en nummer/postbus .......................................................................................................
5.1.1.2 Plaats en postcode ....................................................................................................................
5.1.1.3 Land (1) .....................................................................................................................................

5.5 □ Declaratie vertrek...................................................................................................................................

1

2

De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.
De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.

5.5.1 Datum (dd/mm/jjjj) van de verklaring .........................................................................................
5.1.1.1 Straat en nummer/postbus .......................................................................................................
5.1.1.2 Plaats en postcode ....................................................................................................................
5.1.1.3 Land (1) .....................................................................................................................................
5.6 □ Verblijf buitenland..................................................................................................................................
5.4.1 Datum (dd/mm/jjjj) .....................................................................................................................
5.1.1.1 Straat en nummer/postbus .......................................................................................................
5.1.1.2 Plaats en postcode ....................................................................................................................
5.1.1.3 Land (1) .....................................................................................................................................
5.6.1 □ Consulaire post....................................................................................................................................
5.6.1.1 Plaats .........................................................................................................................................
5.1.1.3 Land (1) .....................................................................................................................................
5.7 □ Postbus buitenland.................................................................................................................................
5.4.1 Datum (dd/mm/jjjj) .....................................................................................................................
5.1.1.1 Straat en nummer/postbus .......................................................................................................
5.1.1.2 Plaats en postcode ....................................................................................................................
5.1.1.3 Land (1) .....................................................................................................................................
5.8 □ Tijdelijke afwezigheid .............................................................................................................................
5.4.1 Datum (dd/mm/jjjj) .....................................................................................................................
5.9 □ Wettelijke woonplaats ...........................................................................................................................
5.9.1 Straat en nummer/postbus ..........................................................................................................
5.9.2 Plaats en postcode .......................................................................................................................
5.9.3 Land (1) .........................................................................................................................................
5.10 □ Langdurige verdwijning ........................................................................................................................
5.4.1 Datum (dd/mm/jjjj) ................................................................................................................................

5.11 □ Niet mededeelbaar adres.....................................................................................................................

5.11.1 Datum (dd/mm/jjjj) van beslissing van niet-mededeelbaarheid ...............................................
5.11.2 Datum (dd/mm/jjjj) van begin niet-mededeelbaarheid ............................................................
5.11.3 Datum (dd/mm/jjjj) van einde niet-mededeelbaarheid ............................................................
5.12 Postbusadres voor briefwisseling ............................................................................................................
5.1.1.1 Straat en nummer/postbus .......................................................................................................
5.1.1.2 Plaats en postcode ....................................................................................................................
5.1.1.3 Land (1) .....................................................................................................................................
5.13 □ Vorige woonplaats/verblijfplaats .........................................................................................................
5.1 □ Woonplaats ............................................................................................................................................
5.2 □ Verblijfplaats ..........................................................................................................................................
5.1.1.1 Straat en nummer/postbus .......................................................................................................
5.1.1.2 Plaats en postcode ....................................................................................................................
5.1.1.3 Land (1) .....................................................................................................................................

6.

VAK VOOR DE HANDTEKENING

6.1 Na(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven
.........................................................................................................................................................................
6.2 Functie van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven.....................................................................
6.3 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte .................................................................................................................
6.4 Handtekening.............................................................................................................................................
6.5 Zegel of stempel ........................................................................................................................................

BIJLAGE XI
AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD IN DE
LIDSTAAT VAN NATIONALITEIT VAN DE
BETROKKENE
MEERTALIG MODELFORMULIER VERTAALHULP
Artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1191 van het
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 ter
bevordering van het vrije verkeer van burgers door het
vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen
van bepaalde openbare documenten in de Europese
Unie en tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 1024/20121

□ België (BE) □ Bulgarije (BG)
□ Tsjechië (CZ)
□ Denemarken (DK) □ Duitsland (DE)
□ Estland (EE) □ Ierland (IE)
□ Griekenland (EL) □ Spanje (ES)
□ Frankrijk (FR) □ Kroatië (HR)
□ Italië (IT) □ Cyprus (CY)
□ Letland (LV) □ Litouwen (LT)
□ Luxemburg (LU)
□ Hongarije (HU) □ Malta (MT)
□ Nederland (NL) □ Oostenrijk (AT)
□ Polen (PL) □ Portugal (PT)
□ Roemenië (RO) □ Slovenië (SI)
□ Slowakije (SK) □ Finland (FI)
□ Zweden (SE) □ Verenigd Koninkrijk
(UK)

BELANGRIJKE MEDEDELING
Dit meertalig modelformulier heeft uitsluitend tot doel de vertaling van het openbaar document
waaraan het is gehecht te vergemakkelijken. Dit formulier mag niet als een autonoom document
tussen de lidstaten circuleren.
Het Dit formulier weerspiegelt de inhoud van het openbaar document waaraan het is gehecht. De
autoriteit waaraan het openbaar document wordt overgelegd kan evenwel verlangen, wanneer dat
noodzakelijk is voor de verwerking van het openbaar document, dat een vertaling of transliteratie
van de in het formulier opgenomen informatie wordt verstrekt.
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OPMERKING VOOR DE AUTORITEIT VAN AFGIFTE
Gelieve alleen gegevens te vermelden die voorkomen in het openbaar document waaraan dit formulier is
gehecht.1
Wanneer Indien het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht, bepaalde gegevens of informatie
niet bevat, gelieve dit aan te geven met "-".

1.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER

1.1 Benaming2 ................................................................................................................................

2.

AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

1.1 Benaming3 ................................................................................................................................

1
2

3

Indien het formulier met de hand wordt ingevuld, gelieve hoofdletters te gebruiken.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het formulier.
Met de term "benaming" wordt bedoeld de officiële benaming van de autoriteit van afgifte
van het openbaar document waaraan dit formulier is gehecht.

3.

INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT
FORMULIER IS GEHECHT

3.1 □ Document afgegeven door een autoriteit of ambtenaar behorende tot een rechterlijke instantie van een lidstaat
3.1.1 □ Rechterlijke beslissing
3.1.2 □ Document afgegeven door een openbaar ministerie
3.1.3 □ Document afgegeven door een griffier
3.1.4 □ Document afgegeven door een gerechtsdeurwaarder
3.1.5 □ Overige (specificeren) ...................................................................................
3.2 □ Administratief document
3.2.1 □ Certificaat
3.2.2 □ Uittreksel uit het strafregister
3.2.3 □ Eensluidend afschrift van het strafregister
3.2.5 □ Overige (specificeren) ...................................................................................
3.3 □ Notariële akte
3.4 □ Officieel certificaat op een document ondertekend door een persoon in zijn particuliere hoedanigheid
3.5 □ Document opgesteld door een diplomatieke of consulaire ambtenaar van een lidstaat in zijn officiële
hoedanigheid
3.6 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte ...................................................................................................
3.7 Referentienummer van het openbaar document .............................................................................
3.8 Type uittreksel .........................................................................................................................................
3.8.1 □ Dit uittreksel werd afgeleverd overeenkomstig artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering en is
bestemd voor elk ander motief dan de motieven waarvoor een uittreksel overeenkomstig artikel
596, eerste lid, of een uittreksel overeenkomstig artikel 596, tweede lid van hetzelfde Wetboek
dient te worden afgeleverd.
3.8.2 □ Dit uittreksel werd afgeleverd overeenkomstig artikel 596, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering en is bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit (lijst van de
gereglementeerde activiteiten op www.justice.belgium.be).
3.8.3 □ Dit uittreksel werd afgeleverd overeenkomstig artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering en is bestemd voor het uitoefenen van elke activiteit die valt onder opvoeding,
psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of
begeleiding van minderjarigen.

4.

INFORMATIE OVER DE IDENTITEIT VAN DE PERSOON GENOEMD IN HET
OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT

4.1 Achterna(a)m(en) .....................................................................................................................................
4.2 Vroegere achterna(a)m(en) ......................................................................................................................
4.2.1 Adellijke titel..........................................................................................................................................
4.3 Voorna(a)m(en) ........................................................................................................................................
4.2.1 Pseudoniem ............................................................................................................................................
4.4 Vroegere voorrna(a)m(en) .......................................................................................................................
4.4.1 Alias(sen) ...............................................................................................................................................
4.2.2 Rijksregisternummer ..............................................................................................................................
4.5 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) ....................................................................................................................
4.6 Geboorteplaats1 en -land2 ..........................................................................................................................
4.7 Geslacht: .............................................................................................................................................. .....
4.7.1 □ Vrouw
4.7.2 □ Man
4.7.3 □ Onbepaald
4.8 Nationaliteit ..............................................................................................................................................
4.9 Identiteitsnummer ....................................................................................................................................
4.10 Type en nummer van het identiteitsdocument van de betrokkene: ........................................................
4.10.1 □ Nationale identiteitskaart/nr. ..................................................................................
4.10.2 □ Paspoort/nr. .............................................................................................................
4.10.3 □ Rijbewijs/nr. ...........................................................................................................
4.10.4 □ Overige (specificeren)........................................./nr. ..............................................
4.11 Referentie van de aanvrager ...................................................................................................................
4.12 Reden van de aanvraag ...........................................................................................................................

1

2

Met de term "geboorteplaats" wordt bedoeld de naam van de stad, de gemeente, het dorp of
het gehucht, en de provincie waar de persoon geboren is.
De naam van het land en, in voorkomend geval, de ISO-code van het land of de optie
"Overige (specificeren)" dient te worden geselecteerd uit het afrolmenu in het model van het
meertalige standaardformulier dat op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is.

4.13 Aanvrager ................................................................................................................................................
4.1 Achterna(a)m(en) ....................................................................................................................................
4.2.1 Adellijke titel ..........................................................................................................................................
4.3 Voorna(a)m(en) .........................................................................................................................................
4.14 Adres .......................................................................................................................................................
4.14.1 Straat en nummer/postbus ..................................................................................................................
4.14.2 Plaats en postcode ...............................................................................................................................
4.14.3 Land (1) ................................................................................................................................................

5.

HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT,
VERMELDT GEEN VEROORDELING VOOR DE BETROKKENE IN HET
STRAFREGISTER VAN DE LIDSTAAT VAN NATIONALITEIT VAN DE BETROKKENE

6.

VAK VOOR DE HANDTEKENING

6.1 Na(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven
.........................................................................................................................................................................
6.2 Functie van de ambtenaar die dit formulier heeft afgegeven.....................................................................
6.3 Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte .................................................................................................................
6.4 Handtekening.............................................................................................................................................
6.5 Zegel of stempel ........................................................................................................................................

