Rekening houdend met eerdere veroordelingen
ECRIS (European Criminal Records Information System – Europees Strafregister Informatiesysteem) werd in april 2012 in het
leven geroepen om de uitwisseling van informatie over strafrechtelijke veroordelingen in de EU te vergemakkelijken. ECRIS
voorziet in elektronische onderlinge koppelingen tussen de lidstaten en voert regels in die ervoor moeten zorgen dat de nationale
strafregistergegevens van de lidstaten in een gestandaardiseerd elektronisch formaat snel en op uniforme wijze en binnen korte
wettelijke termijnen kunnen worden uitgewisseld.

Achtergrond
Uit de zaak Fourniret (2004) en talrijke studies daarna bleek dat nationale rechters vaak uitspraak deden zonder kennis van
mogelijke eerdere veroordelingen in andere lidstaten. Ontoereikende informatie leidde ertoe dat inadequate vonnissen werden
uitgesproken waarbij geen rekening werd gehouden met iemands strafrechtelijk verleden, en verhinderde voorts dat maatregelen
werden genomen om een herhaling van dezelfde strafbare feiten te voorkomen.
Ter uitvoering van Kaderbesluit 2008/675 van de Raad betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure
tegen dezelfde persoon rekening wordt gehouden met eerdere veroordelingen moeten sinds 2008 bij nieuwe strafrechtelijke
procedures strafregistergegevens worden uitgewisseld.

ECRIS
ECRIS is opgericht vanwege de noodzaak om de uitwisseling van strafregistergegevens op Europees niveau te verbeteren en te
vergemakkelijken. Nationale strafregistergegevens kunnen snel, gemakkelijk en op uniforme wijze elektronisch worden
uitgewisseld via een beveiligde communicatie-infrastructuur. Rechters, aanklagers en betrokken bestuurlijke instanties verkrijgen
zo eenvoudig toegang (via een in elke lidstaat speciaal aangewezen "centrale autoriteit") tot de volledige strafrechtelijke
geschiedenis van EU-burgers, ongeacht in welke lidstaat ze in het verleden zijn veroordeeld.
Overeenkomstig het kaderbesluit en de nationale wetgeving kan voor een hele reeks doeleinden informatie worden uitgewisseld:
ter uitvoering van Kaderbesluit 2008/675 van de Raad betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke
procedure tegen dezelfde persoon rekening wordt gehouden met eerdere veroordelingen. moet bij nieuwe strafrechtelijke
procedures informatie worden uitgewisseld;
krachtens artikel 10 van Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter
bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie moet op verzoek informatie
worden uitgewisseld bij wervingsprocedures voor banen die rechtstreeks en geregeld contact met kinderen behelzen;
via het ECRIS kan ook voor andere doeleinden informatie worden uitgewisseld, conform het bepaalde in de nationale
wetgeving (zoals wervingsprocedures, naturalisatieprocedures, asielprocedures, procedures voor wapenvergunningen,
adoptieprocedures enz.).
Algemene beginselen
ECRIS heeft een gedecentraliseerde IT-structuur, waarbij de strafregistergegevens uitsluitend in de nationale
gegevensbanken van de lidstaten blijven opgeslagen en op verzoek elektronisch worden uitgewisseld tussen de centrale
autoriteiten van de lidstaten.
In de lidstaat waarvan iemand de nationaliteit heeft worden alle strafrechtelijke veroordelingen van die persoon centraal
opgeslagen. De lidstaat is verplicht om alle ontvangen informatie op te slaan en bij te werken en deze informatie op verzoek
door te sturen naar andere lidstaten. Daardoor zal elke lidstaat in staat zijn om volledige en actuele informatie over
veroordelingen van eigen onderdanen te verstrekken, ongeacht waar de strafrechtelijke veroordelingen zijn uitgesproken.

Een lidstaat die een onderdaan van een andere lidstaat veroordeelt is verplicht om de gegevens over deze veroordeling, met
inbegrip van bijwerkingen, zo snel mogelijk toe te zenden aan de lidstaat (of lidstaten) waarvan de veroordeelde de
nationaliteit heeft.
De doorgifte van gegevens betreffende veroordelingen gebeurt elektronisch in een gestandaardiseerd Europees formaat,
met gebruikmaking van twee referentietabellen van categorieën strafbare feiten en categorieën straffen. Deze tabellen
vergemakkelijken automatische vertaling en een uniforme interpretatie van de meegedeelde informatie. Bij het verzenden
van gegevens betreffende een strafrechtelijke veroordeling dienen de lidstaten de categorie van het strafbaar feit en de straf
of sanctie aan te geven. De codes maken automatische vertaling in de taal van de ontvanger mogelijk, zodat deze
onmiddellijk na ontvangst van de gegevens kan reageren.
Wetgevingsinstrumenten
De beginselen van de uitwisseling van informatie en de werking van het systeem zijn geregeld in het kaderbesluit betreffende de
uitwisseling van gegevens uit het strafregister en in het besluit van de Raad betreffende de oprichting van het Europees
Strafregister Informatiesysteem (ECRIS).
Uitvoering
Om de lidstaten te helpen om hun technische infrastructuren voor te bereiden op de aansluiting van hun strafregisters tegen april
2012 (wettelijke termijn voor uitvoering) en daarna, is een aantal technische en financiële maatregelen getroffen. De Commissie
heeft speciale software ("referentie-implementatiesoftware") ter beschikking gesteld van de lidstaten om de onderlinge koppeling te
vergemakkelijken. Ook konden de lidstaten verzoeken om financiële ondersteuning van de EU in de vorm van subsidies in het
kader van het programma strafrecht voor de modernisering van hun nationale strafregisters.
In 2017 waren alle lidstaten met ECRIS verbonden. Niet alle lidstaten zijn echter met alle andere lidstaten verbonden. Zie voor
meer informatie het eerste statistisch verslag van de Commissie over het gebruik van ECRIS, dat op 29 juni 2017 werd
gepubliceerd.
Uittreksel uit het strafregister voor andere doeleinden dan strafrechtelijke procedures
Overeenkomstig de bepalingen van Europees Kaderbesluit 2009/315/JBZ, Besluit 2009/316/JBZ van de Raad en nationale
bepalingen kunnen strafregistergegevens worden uitgewisseld voor andere doeleinden dan een strafrechtelijke procedure. Nadere
gegevens over de wijze waarop een uittreksel uit het strafregister voor dergelijke andere doeleinden kan worden verkregen, zijn te
vinden op de desbetreffende lidstaatpagina door elders op deze pagina de betrokken vlag aan te klikken.

Voorstel van de Commissie om de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en staatlozen
(TCN) te verbeteren
ECRIS werkt efficiënt met betrekking tot EU-onderdanen op basis van het beginsel van de lidstaat van nationaliteit als enig
register van alle informatie over veroordelingen. De uitwisseling van informatie over veroordelingen van onderdanen van derde
landen via ECRIS wordt echter niet in dezelfde mate ondersteund omdat er niet een enkel register voor informatie over dergelijke
onderdanen bestaat. Momenteel is het derhalve niet mogelijk om vast te stellen of en in welke lidstaat een bepaalde onderdaan
van een derde land werd veroordeeld, zonder eerst alle lidstaten afzonderlijk te raadplegen.
Om deze situatie te verhelpen heeft de Commissie op 19 januari 2016 haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een
richtlijn tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ betreffende ECRIS en op 29 juni 2017 aan een aanvullend voorstel voor
een verordening tot invoering van een gecentraliseerd ECRIS-TCN-systeem waarmee efficiënt kan worden vastgesteld door welke
andere lidstaat of lidstaten een bepaalde onderdaan van een derde land is veroordeeld.
In de voorgestelde verordening wordt de invoering van een gecentraliseerd ECRISTCNsysteem bij eu-LISA geregeld. Het systeem
bevat de identiteitsgegevens (alfanumerieke gegevens en vingerafdrukken) van alle in de lidstaten veroordeelde onderdanen van
derde landen. Een zoekmechanisme stelt de lidstaten in staat om de index online te doorzoeken. Een "treffer" geeft de lidstaat of
lidstaten aan waarin een bepaalde onderdaan van een derde land is veroordeeld. Deze lidstaat of lidstaten kunnen dan worden
verzocht om de volledige strafregistergegevens te verstrekken via het bestaande ECRISsysteem.
De voorgestelde richtlijn regelt de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot ECRISTCN op nationaal niveau evenals de
uitwisseling van alle informatie over veroordelingen tussen de lidstaten.
De voorstellen voor een richtlijn en verordening worden momenteel in het kader van de wetgevingsprocedure besproken,
aangepast en in een definitieve vorm gegoten door de Europese wetgever (de Raad en het Parlement).

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële
standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de
auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd
Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 07/10/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - België
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
momenteel gewerkt.

) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt

Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 552 27 44
Fax: +32 (0)2 552 27 82
E-mail:

cjc-csr@just.fgov.be

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 13/09/2017

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Bulgarije
Ministerie van Justitie, Centraal Bureau voor het strafregister
Adres:
ul. Aksakov 5
Sofia 1040
Telefoon: + 359(2) 9237355
Fax: +359 (2) 9881142
E-mail:

CBCC@justice.government.bg,

bs_cbs@mjeli.government.bg

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 09/03/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Tsjechië
Bureau voor het strafregister van de Tsjechische Republiek
Adres:
Soudní 1
140 66 Prague 4
Telefoon: +420 244 006 111
Fax: +420 244 006 260
E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz
Website:

http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Ministerie van Justitie van de Tsjechische Republiek
Adres:
Vyšehradská 16
128 10 Prague 2
Telefoon: +420 221 997 111
Fax: +420 224 919 927
E-mail: posta@msp.justice.cz
Website:

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 15/06/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Duitsland
Bondsministerie van Justitie
Afdeling IV 2 – Internationale Registerangelegenheiten (Internationale strafregisters)
Adres:
D-53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
D-53113 Bonn
Telefoon: +49 (0)228 99 410-40
Fax: +49 228 99 410-5603
E-mail:

bzr.international@bfj.bund.de

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze

pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 16/10/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Estland
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
momenteel gewerkt.

) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt

Centrum voor registers en informatiesystemen
Adres:
Lubja 4
Tallinn 19081
Telefoon: +372 663 6300
Fax: +372 646 0165
E-mail: ecris@just.ee
Website: https://www.rik.ee/
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 25/09/2019

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Ierland
Central Authority for Criminal Records in Ireland (Centrale autoriteit voor het strafregister van Ierland)
Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary
Telefoon: +353 (0)504 27300
Fax: +353 (0)504 27373
E-mail:

criminalrecords@garda.ie

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 25/08/2017

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Griekenland
Afdeling voor strafregisters en gratieverlening
Ministerie van Justitie
Adres:
Mesogeion 96
115 27 Athene
Tel.: +30(0)213 1307300 (centrale)
Fax: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188
E-mail:

ypdipimi@otenet.gr

Tel. van het afdelingshoofd: +30(0)213 1307042
Tel. van de ECRIS-functionaris: +30(0)213 1307044
Tel. van de functionaris voor certificatie op het portaal: +30(0)213 1307048
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 31/08/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Spanje
Centraal register van veroordeelden
Adres:
Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos
San Bernardo 19
Madrid 28071
Spanje
Telefoon: +34 913904596
Fax: +34 913904597
E-mail:

registros.administrativos@mjusticia.es

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 11/03/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Frankrijk
Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (Nationaal
strafregister – Ministerie van Justitie - Directoraat Strafzaken en gratieverlening)
Adres:
107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3
Telefoon: +33 2 51 89 89 51
Fax: +33 2 40 50 52 63
E-mail:

cjn@justice.gouv.fr

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 13/12/2016

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Kroatië

De centrale autoriteit in de Republiek Kroatië voor het uitwisselen van gegevens met andere lidstaten is:
Ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië
Directoraat strafrecht en reclassering
Afdeling strafrecht
Dienst strafrechtelijke gegevens en gratie
Eenheid strafregister
Ulica Grada Vukovara 49
10000 Zagreb
Tel. +385 1 3714-223;
Tel. +385 1 3714-222
E-mail:

ke.mp@pravosudje.hr

Strafregister
De Wet betreffende rechtsgevolgen van veroordelingen, het strafregister en rehabilitatie regelt de rechtsgevolgen van
veroordeling, het organiseren, bijhouden, de beschikbaarheid, verstrekking en schrapping van gegevens in het strafregister en de
internationale uitwisseling van die gegevens, alsmede rehabilitatie.
Het strafregister wordt georganiseerd en bijgehouden door het voor de rechterlijke macht verantwoordelijke ministerie, dat
tegelijkertijd fungeert als de centrale autoriteit voor de uitwisseling van de gegevens met andere staten.
Strafbladen worden bijgehouden voor natuurlijke en rechtspersonen die wegens strafbare feiten definitief zijn veroordeeld in
Kroatië, alsmede voor in Kroatië gevestigde Kroatische burgers en rechtspersonen die wegens strafbare feiten definitief zijn
veroordeeld buiten Kroatië, mits dergelijke gegevens aan het ministerie zijn verstrekt.
Het ministerie neemt de gegevens in het strafregister op op basis van de gegevens van definitieve rechterlijke beslissingen en
andere handelingen.

Het ministerie verstrekt gegevens uit het strafregister door de afgifte van een verklaring met de betreffende gegevens. Deze
gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt.
Het afgeven van verklaringen waarin de afwezigheid van een strafblad wordt bevestigd
Het ministerie van Justitie is in Kroatië de bevoegde autoriteit voor het afgeven van verklaringen waarin de afwezigheid van een
strafblad wordt bevestigd. Dergelijke verklaringen kunnen ook worden doorgestuurd door de diplomatieke vertegenwoordigingen
van Kroatië, met name de ambassade in het land waar om zo'n verklaring wordt verzocht. Een verzoek dat door de betrokkene
persoonlijk wordt ingediend, wordt door de ambassade ingewilligd mits bij het verzoek een kopie van de identiteitskaart of het
paspoort wordt gevoegd. De ambassade brengt hiervoor het toepasselijke tarief in rekening. Om een verklaring kan ook worden
verzocht door een andere persoon op vertoon van een volmacht, samen met de bovenbedoelde documenten. Voor gebruik in het
buitenland bedoelde verklaringen waarin de afwezigheid van een strafblad wordt bevestigd, worden op een standaardformulier
afgegeven.
Een natuurlijke persoon kan verzoeken om zijn/haar eigen strafregistergegevens als dat nodig is voor de uitoefening van een recht
in het buitenland of in verband met een internationale organisatie. Verzoeken kunnen worden gedaan via Obrazac [formulier] V a ,
dat integraal deel uitmaakt van de regeling inzake het strafregister.
Schrapping van gegevens uit het strafregister
Gegevens worden uit het strafregister geschrapt naar aanleiding van:
1. een formeel rehabilitatiebesluit van de autoriteit die verantwoordelijk is voor het bijhouden van het strafregister;
2. definitieve rechterlijke beslissingen inzake rehabilitatie;
3. besluiten van de autoriteit die verantwoordelijk is voor het verlenen van amnestie of gratie, waarbij vroegtijdige rehabilitatie
wordt verleend.
Volledige rehabilitatie
Na het uitzitten of verjaren van een gevangenisstraf, jeugdgevangenisstraf of langdurige gevangenisstraf, na het verlenen van
gratie of na het betalen van een boete, genieten veroordeelden alle burgerrechten uit hoofde van de grondwet of de toepasselijke
wet- en regelgeving en kunnen zij welke rechten dan ook verwerven, met uitzondering van die welke worden beperkt door een
veiligheidsmaatregel of door de noodzaak van doeltreffendheid van de rechtsgevolgen van een veroordeling.
Indien de dader niet wordt veroordeeld wegens een nieuw strafbaar feit, wordt de rehabilitatie geacht van rechtswege te zijn
verleend bij het verstrijken van de voorgeschreven termijnen.
Verstrekking van strafregistergegevens aan andere landen
Strafregistergegevens worden aan niet-EU-landen verstrekt overeenkomstig de bepalingen van internationale verdragen of, bij
gebreke daarvan, de Wet inzake internationale rechtsbijstand in strafzaken.
Kroatië wisselt deze gegevens met andere EU-lidstaten uit overeenkomstig Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van
26 februari 2009 betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten,
waarbij de beginselen van vrijheid, veiligheid en recht als uitgangspunt gelden.
Strafregistergegevens worden elektronisch naar andere EU-lidstaten verzonden via de strafregisterdatabank, die gekoppeld is aan
het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), met gebruikmaking van de bij EU-verordeningen ingevoerde formulieren en
indelingen (standaardformaten).
Tot nu toe zijn er gegevens uitgewisseld met acht EU-lidstaten: België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Oostenrijk, Spanje, Tsjechië
en Zweden. De voorbereidingen voor het testen van de uitwisseling met Italië en Polen zijn bijna afgerond.
Strafregistergegevens over rechtspersonen worden aan de EU-lidstaten verstrekt overeenkomstig de bepalingen van
internationale verdragen of, bij gebreke daarvan, de Wet inzake internationale rechtsbijstand in strafzaken.
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.

Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 27/07/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Italië
Ministero della Giustizia (Ministerie van Justitie)
Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Afdeling gerechtelijke zaken)
Direzione Generale della Giustizia Penale (Directoraat-generaal strafzaken)
Ufficio III – Casellario Centrale (Bureau III – Centraal strafregister)
Piazza di Firenze, 27
00186 Rome
Telefoon: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247
Fax: +39 06 6880 7558
E-mail:

casellario.centrale@giustizia.it

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 24/02/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Cyprus
Hoofd van de politie
De volgende Cypriotische politiediensten zijn bevoegd om namens het hoofd van de politie informatie te verstrekken:

1. Bureau eerdere veroordelingen: strafrechtelijke veroordelingen
Adres:
Afdeling C
Hoofdkwartier van de politie
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Postcode 1478
Nicosia
TELEFOON: +357 (22) 808386
FAX: +357 (22) 808653
E-mail:

cro@police.gov.cy,

ekoutsofti@police.gov.cy

Deze afdeling is bevoegd om informatie te verstrekken conform de artikelen 4, 6 en 7 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad.
Er wordt informatie over eerdere strafrechtelijke veroordelingen uitgewisseld.

2. Bureau eerdere veroordelingen: verkeersovertredingen
Adres:

Afdeling verkeersovertredingen
Hoofdkwartier van de politie
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Postcode 1478
Nicosia
TELEFOON: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539
FAX: +357 (22) 607596
E-mail:

mefstathiou@police.gov.cy

Deze afdeling is bevoegd om informatie te verstrekken conform de artikelen 4, 6 en 7 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad.
Er wordt informatie over eerdere verkeersovertredingen uitgewisseld.

3. Directoraat Europese Unie en internationale politiële samenwerking
Adres:
Hoofdkwartier van de politie
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Postcode 1478
Nicosia
TELEFOON: +357 (22) 607841/ 2/ 3
FAX: +357 (22) 607898
E-mail:

euipcd@police.gov.cy

Dit directoraat is bevoegd om informatie te verstrekken conform artikel 7 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad.
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 23/07/2019

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Letland
Informatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Republiek Letland

Adres:
Bruņinieku iela 72b
Riga
LV-1009
Telefoon: +371 67208218, +371 67208216
Helpdesk: +371 67219111
Fax: +371 67208219
E-mail:

kanceleja@ic.iem.gov.lv

Hoe kan ik een uittreksel uit het strafregister krijgen?
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit

document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 23/09/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Litouwen
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos [Dienst
informatietechnologie en communicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Republiek Litouwen]
Adres:
Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius
Telefoon: +370 5 271 71 77
Fax: +370 5 271 89 21
E-mail:

ird@vrm.lt

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 18/02/2019

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Luxemburg
Parquet Général (Openbaar ministerie)
Adres:
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
Plateau du St Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefoon: +352 47 59 81 393
Fax: +352 47 05 50
E-mail:

parquet.general@justice.etat.lu

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.

Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 10/01/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Hongarije
Op deze pagina vindt u informatie over de Dienst voor het strafregister en uittreksels uit het strafregister (erkölcsi bizonyítvány).
Dienst voor het strafregister van het Centraal Bureau voor administratieve en elektronische overheidsdiensten (KEKKH Bűnügyi
Nyilvántartó Hatóság)
Adres: 1097 Boedapest, Vaskapu utca 30/A
Telefoon: +36 1 455 21 98
Fax: +36 1 455 21 03
E-mail: bnyh@kekkh.gov.hu
Website: https://www.nyilvantarto.hu/en/
De helpdesk van de Dienst is ondergebracht bij het Centraal Documentenbureau van het ministerie van Binnenlandse Zaken
(1133 Boedapest, Visegrádi utca 110)
Wat de verwerkte gegevens betreft, zijn strafregisters authentieke officiële registers en zijn ze onderworpen aan het wettelijk
toezicht door de procureur-generaal. U kunt uw eigen uittreksel uit het strafregister aanvragen bij het Centraal Documentenbureau
van het ministerie van Binnenlandse Zaken. U kunt dit doen per post, elektronisch of persoonlijk bij de helpdesk. De afgifte van de
eerste vier uittreksels per jaar is gratis.
Verdere informatie over uittreksels uit het strafregister
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 27/07/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Malta
Criminal Record Office (Bureau voor het strafregister)
Adres:
Police General Headquarters
Kalcidonju Square
Floriana
Telefoon: +356 22942142
Fax: +356 22942678
E-mail:

cro.police@gov.mt

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De

Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 15/07/2013

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Nederland
In het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) worden alle misdrijven en een groot aantal overtredingen geregistreerd aangaande
natuurlijke en rechtspersonen, zoals benoemd in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Vanwege de
vertrouwelijkheid van deze justitiële gegevens is een kenmerk van de Wjsg het zogenaamde ‘gesloten’ registratie- en informatieverstrekkings-regime, oftewel er is wettelijk vastgelegd wie toegang heeft tot welke informatie en voor welk expliciet doel.

Justitiële Informatiedienst (JustID)
De adresgegevens van de verschillende locaties van de Justitiële Informatiedienst kunt u vinden op de website van de
Informatiedienst.

Justitiële

Telefoonnummer: 088 - 998 90 00
Fax: 31 546 813 003
E-mail:

info@justid.nl

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 07/10/2019

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Oostenrijk
Regionaal politiebureau van Wenen, Bureau voor het strafregister
Adres:
Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien
Austria
Telefoon: +43(0)1 31310 79231
Fax: +43(0)1 31310 79209
E-mail:

lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.

Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 23/07/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Polen
Ministerie van Justitie – Informatiebureau voor het strafregister
Adres:
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warschau
Telefoon: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220
Fax: +48 22 39 76 205
E-mail:

krk@ms.gov.pl

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 13/01/2017

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Portugal
Directoraat-generaal van de gerechtelijke administratie – Directoraat voor het strafregister
Adres:
Av. D. João II, Nr. 1.08.01 D/E, Verdiepingen 0, 9 tot met 14
1990-097 Lissabon
Tel. (+351) 217 906 200/1
Fax: (+351) 211 545 100
E-mail: correio.dsic@dgaj.mj.pt
Website: https://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas
Naast de betrokkene en eenieder die aantoont dat hij/zij een verzoek indient namens de betrokkene of in diens belang, hebben de
volgende entiteiten krachtens Wet 37/2015 van 5 mei 2015 toegang tot de informatie in het strafregister, doch uitsluitend voor de
doeleinden waarvoor aan (elk van) die entiteiten toestemming is verleend:
1. rechters en aanklagers ten behoeve van strafrechtelijke onderzoeken, de voorbereiding van strafprocedures en procedures
inzake voorwaardelijke vrijlating, beslissingen inzake adoptie, (wettelijke) voogdij, tijdelijke pleegzorg of ondertoezichtstelling (
apadrinhamento civil), overdracht van, gezagsuitoefening over of plaatsing van kinderen, of ouderlijke verantwoordelijkheid,
en beslissingen inzake schuldkwijtschelding in faillissementsprocedures waarbij natuurlijke personen betrokken zijn;
2. entiteiten waaraan onderzoekswerkzaamheden zijn gedelegeerd krachtens het strafprocesrecht, of die worden geacht
internationale samenwerking te verlenen bij het voorkomen en vervolgen van strafbare feiten, doch strikt beperkt tot de
uitoefening van die bevoegdheden;
3. entiteiten die bevoegd zijn individuele dossiers van gedetineerden te raadplegen, doch enkel voor dat doeleinde;
4. diensten voor maatschappelijke re-integratie, doch strikt beperkt tot de uitoefening van hun specifieke taak;
5.

5. entiteiten met bevoegdheden op het gebied van binnenlandse veiligheid en het voorkomen van sabotage, terrorisme,
spionage of welke handeling ook die gezien de aard ervan de op de grondwet berustende rechtsstaat kan schaden of ten
gronde richten, doch strikt beperkt tot de uitoefening van hun specifieke taak;
6. niet onder de vorige punten vallende officiële entiteiten in de uitoefening van hun openbare bevoegdheden, voor zover geen
verklaringen kunnen worden verkregen van de betrokkenen en mits hiervoor toestemming is verleend door de minister van
Justitie, en, in gevallen waarin de gegevens betrekking hebben op een rechtspersoon of daarmee vergelijkbare persoon, de
overheidsinstanties die belast zijn met de regulering van de economische bedrijvigheid door de rechtspersoon of daarmee
vergelijkbare persoon, voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van deze wettelijke taak en mits hiervoor
toestemming is verleend door de minister van Justitie;
7. de centrale instanties in de lidstaten van de Europese Unie als bedoeld in, en ten behoeve van, Kaderbesluit 2009/315/JBZ
van de Raad van 26 februari 2009, bij de uitoefening van de bevoegdheden die hun krachtens dat besluit zijn toegekend;
8. buitenlandse autoriteiten of entiteiten, mits hiervoor toestemming is verleend door de minister van Justitie en onder dezelfde
voorwaarden als die welke gelden voor de overeenkomstige Portugese autoriteiten, in het kader van vooronderzoek in
strafprocedures;
9. de officiële entiteiten van de lidstaten van de Europese Unie, onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de
overeenkomstige Portugese autoriteiten, voor de in artikel 22, lid 5, van Wet 37/2006 van 9 augustus 2006 vermelde
doeleinden, alsmede entiteiten van een andere staat uit hoofde van geldende verdragen of internationale overeenkomsten,
mits voor de Portugese autoriteiten gelijkwaardige regelingen van kracht zijn;
10. entiteiten waaraan door de minister van Justitie toestemming is verleend ten behoeve van wetenschappelijk of statistisch
onderzoek.
Betrokkenen die verklaringen opvragen, moeten aantonen dat zij werkelijk de betrokkene zijn, hun identiteit bevestigen door
overlegging van een burgerschaps- of ID-kaart of een ander hiervoor geschikt document waaruit hun identiteit blijkt, en aangeven
voor welk doel de verklaring wordt opgevraagd. Bij elektronisch ingediende verzoeken bewijst de betrokkene zijn/haar identiteit
door middel van verificatie via de burgerschapskaart of een digitale mobiele sleutel (Wet 37/2015 van 5 mei 2015).
Verzoeken om een strafregisterverklaring kunnen namens de betrokkene door de volgende personen worden ingediend:
1. verwanten van minderjarigen in opgaande lijn;
2. voogden van handelingsonbekwame personen;
3. elke derde die daartoe uitdrukkelijk schriftelijk door de betrokkene is gemachtigd.
Verwanten of voogden als bedoeld onder a) en b) die een verzoek indienen, moeten aantonen uit hoofde van welke hoedanigheid
zij dat doen, hun identiteit bevestigen door overlegging van een burgerschaps- of ID-kaart of een ander hiervoor geschikt
document waaruit hun identiteit blijkt, en aangeven voor welk doel de verklaring wordt opgevraagd.
Een derde die door een betrokkene gemachtigd is een verklaring op te vragen, moet een door die betrokkene ondertekend
document overleggen met:
1. de volledige naam van de betrokkene en het nummer van zijn/haar burgerschaps- of ID-kaart, of een ander geschikt
document waaruit zijn/haar identiteit blijkt;
2. de volledige naam van de gemachtigde en het nummer van zijn/haar burgerschaps- of ID-kaart, of een ander geschikt
document waaruit zijn/haar identiteit blijkt;
3. de machtiging zelf voor het opvragen van een verklaring, onder vermelding van het doel waarvoor de verklaring wordt
opgevraagd.
Bovendien moet de gemachtigde zijn/haar identiteitsdocument als bedoeld in dit document overleggen, samen met het
identiteitsdocument van de betrokkene ter bevestiging van diens handtekening en identiteitsgegevens, of een gewaarmerkt
afschrift daarvan.
De informatie in het strafblad dan wel het ontbreken daarvan wordt bekendgemaakt door middel van het afgeven van een
(elektronische) strafregisterverklaring waarin de identiteit van de persoon waarop zij betrekking heeft, wordt aangegeven en de
inhoud van diens strafblad wordt bevestigd, dan wel wordt bevestigd dat deze persoon geen strafblad heeft, overeenkomstig de
bepalingen van de wet inzake het strafregister en gelet op het doel waarvoor de verklaring wordt opgevraagd. Verklaringen zijn
vanaf de datum van afgifte drie maanden geldig, doch enkel voor het in het verzoek en in de verklaring zelf vermelde doel (Wet 37
/2015 van 5 mei 2015 en Wetsbesluit 171/2015 van 25 augustus 2015).ºº

U kunt een strafregisterverklaring opvragen via de website, bij het directoraat-generaal van de gerechtelijke administratie zelf,
via het netwerk van burgeradviesbureaus (Lojas do Cidadão) of burgercentra (Espaços do Cidadão) die voorzien in deze dienst,
bij de centrale afdelingen of de plaatselijke diensten van de griffie van de districtsrechtbanken of bij de kantoren van het geïnte
greerde burgerondersteuningsnetwerk (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) op de Azoren.
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 28/09/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Roemenië
Directoraat voor het strafregister, statistieken en operationele informatie, algemene inspectie van de Roemeense politie (Direcția
Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, Inspectoratul General al Poliției Române)
Adres:
Şos. Ștefan cel Mare nr. 13-15
Sector 2 Boekarest
Postcode 020123
Fax: + (4021)/317 87 90
E-mail:

cazier@politiaromana.ro

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 24/07/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Slovenië
Ministerie van Justitie
Afdeling uitvoering van strafrechtelijke sancties

Adres:
Župančičeva 3
1000 Ljubljana
Telefoon: + 386 (0)1 369 5342
Fax: + 386 (0)1 369 5625
E-mailadres:

ke.mp@gov.si

Het ministerie van Justitie beheert het strafregister, het register van definitieve vonnissen en beslissingen over administratieve
overtredingen en het gemeenschappelijk register van strafpunten in het wegverkeer (artikel 250a van de wet inzake de uitvoering
van strafrechtelijke sancties - Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS).

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 24/07/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Slowakije
Strafregister van het Openbaar ministerie van de Slowaakse Republiek (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej
republiky)
Adres:

Kvetná 13
814 23 Bratislava
Tel. +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133
E-mail: register.trestov@genpro.gov.sk
e-register: https://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Website: http://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html
Register - openingstijden
Maandag 8.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur
Dinsdag

7.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur

Woensdag 7.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 7.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag

7.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur

Informatie over het opvragen van een uittreksel/kopie uit het strafregister

Met ingang van 1 november 2015 kan een uittreksel/kopie uit het strafregister enkel nog worden verkregen via de dienst van het
Strafregister van het Openbaar ministerie van de Slowaakse Republiek, Kvetná 13, Bratislava. De verzoeken zullen onmiddellijk,
zonder afspraak, in behandeling worden genomen.
Met ingang van 2 juli 2016 is er nog een mogelijkheid bijgekomen: verzoeken kunnen nu ook worden ingediend via de
geïntegreerde burgerservicepunten van de Slowaakse post. De verzoeken zullen onmiddellijk, zonder afspraak, in behandeling
worden genomen. Zie voor meer bijzonderheden over deze service via deze servicepunten: https://www.posta.sk/sluzby/sluzbystatu-na-poste
Uittreksel uit het strafregister

Een uittreksel uit het strafregister heeft betrekking op niet-vervallen veroordelingen door Slowaakse rechters, rechters in andere
EU-lidstaten of rechters in andere staten wier beslissingen zijn erkend door een Slowaakse rechtbank, met inbegrip van informatie
over de stand van zaken van de tenuitvoerlegging van de vonnissen, beschermingsmaatregelen en opgelegde passende
beperkingen en verplichtingen, mits de dader krachtens een rechterlijke beslissing of van rechtswege niet moet worden behandeld
alsof hij/zij niet zou zijn veroordeeld.
Kopie uit het strafregister

Een kopie uit het strafregister is een openbaar document waarin het volgende is vermeld:
alle definitieve veroordelingen, waaronder veroordelingen door rechters in andere EU-lidstaten of rechters in andere staten
wier beslissingen zijn erkend door een Slowaakse rechtbank;

de stand van zaken van de tenuitvoerlegging van het vonnis en de beschermingsmaatregel;
veroordelingen, zelfs als die zijn vervallen krachtens een rechterlijke beslissing of van rechtswege.
Een kopie uit het strafregister bevat waar van toepassing ook informatie over:

een door een rechter of openbaar aanklager gegeven definitieve beslissing die strekt tot voorwaardelijke opschorting van de
strafprocedure;
een door een rechter of openbaar aanklager gegeven definitieve beslissing betreffende de goedkeuring van een schikking en
de opschorting van de strafprocedure;
een definitieve veroordeling van een Slowaaks burger of van een persoon met vaste woon- of verblijfplaats in Slowakije, die
is uitgesproken door een rechter in een land dat geen EU-lidstaat is en niet is erkend door een Slowaakse rechtbank, met de
opmerking dat een dergelijke beslissing geen rechtsgevolg heeft in Slowakije en puur ter informatie wordt vermeld.
In een kopie uit het strafregister die wordt afgegeven krachtens artikel 14, leden 2 en 3, van de wet inzake het strafregister en tot
wijziging van bepaalde andere rechtshandelingen, moeten niet-vervallen veroordelingen door een rechter in een andere EUlidstaat of een rechter in een andere staat die niet zijn erkend door een Slowaakse rechtbank, vergezeld gaan van de opmerking
dat dergelijke beslissingen geen rechtsgevolg hebben in Slowakije en puur ter informatie worden vermeld.
Reactie op een verzoek om informatie uit het strafregister

Indien de centrale autoriteit van een andere EU-lidstaat het openbaar ministerie verzoekt om informatie uit het strafregister
betreffende een Slowaaks burger, moet het die binnen tien werkdagen verschaffen, met waar van toepassing inlichtingen over:
een definitieve niet-vervallen veroordeling door een Slowaakse rechter die in het strafregister is opgenomen;
een definitieve niet-vervallen veroordeling door een rechter in een andere EU-lidstaat die is bijgewerkt krachtens artikel 17,
lid 4, van de wet inzake het strafregister en tot wijziging van bepaalde andere rechtshandelingen;
een definitieve niet-vervallen veroordeling door een rechter in een andere staat die is uitgesproken en in het strafregister is
opgenomen.

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 10/11/2020

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Finland
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
momenteel gewerkt.

) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt

Oikeusrekisterikeskus (Rechtsregistratiecentrum)
Adres:
PO BOX 157
FI–13101 Hämeenlinna
Telefoon: +358 (0) 295 665 631
Fax: +358 (0) 295 665 770
E-mail:
Website:

oikeusrekisterikeskus@om.fi
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 30/06/2019

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Verenigd Koninkrijk
UK Central Authority for Exchange of Criminal Records (Centrale autoriteit voor het strafregister)
Adres:
ACRO
PO BOX 481
Fareham
PO14 9FS
Telefoon: +44 (0)1489 569 805
E-mail:

ukca@acro.pnn.police.uk

Ga voor meer informatie naar de

website van ACRO.

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Laatste update: 28/07/2020

