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COMMISSIE  
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COM(2022) 695 final 

ANNEXES 1 to 5 

 

BIJLAGEN 

 

bij het 

voorstel voor een verordening van de Raad 

betreffende de rechterlijke bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning van 

beslissingen en de aanvaarding van authentieke akten inzake afstamming en betreffende 

de invoering van een Europese akte van afstamming       

        

 

{SEC(2022) 432 final} - {SWD(2022) 390 final} - {SWD(2022) 391 final} -

 {SWD(2022) 392 final}  
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BIJLAGE I 

VERKLARING 

BETREFFENDE EEN GERECHTELIJKE BESLISSING INZAKE AFSTAMMING 

 
(artikel 26, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 20XX/X van de Raad betreffende de erkenning van de 

afstamming tussen de lidstaten)  
 

 

BELANGRIJK 
Deze verklaring dient op verzoek van een partij te worden afgegeven door het overeenkomstig artikel 71 van 

de verordening aan de Commissie meegedeelde gerecht van de lidstaat van herkomst ten aanzien van een 

beslissing inzake afstamming. 

 

Deze verklaring doet geen afbreuk aan de rechten die een kind ontleent aan het Unierecht. Voor de 

uitoefening van die rechten kan de ouder-kindrelatie op om het even welke wijze worden aangetoond. 
 

 

1. Lidstaat van herkomst* 

 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ 

Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 
 

2. Gerecht dat de verklaring afgeeft 

 

2.1. Naam van het gerecht*: 

…………………..……………………………………………………………………………………………….. 

2.2. Adres*:  

……………………………………………………………………………………………………………….….. 

2.3. Tel.*:…………………………………………………………………………………………………. 

2.4. E-mail*:……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Gerecht dat de beslissing heeft gegeven (indien verschillend van het gerecht vermeld in punt 2) 

 

3.1. Naam van het gerecht*: 

…………………..……………………………………………………………………………………………….. 

3.2. Adres*:  

……………………………………………………………………………………………………………….….. 

3.3. Tel.*:…………………………………………………………………………………………………. 

3.4. E-mail*:……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Gerechtelijke beslissing 

 

4.1. Datum*: …………………..…………………………………………………………………………………. 

4.2. Referentienummer*: ……………………………………………………………………………………… 
 

5. Kind waarop de beslissing betrekking heeft1 

 

                                                           
*  Verplichte informatie. 
1  Voeg extra bladen bij indien het om meer dan één kind gaat. 
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5.1. 

Achterna(a)m(en)*:………………………………………………………………………………………………. 

5.2. Voorna(a)m(en)*:…………………………………………………………………………………………… 

5.3. Geslacht: 

□ Man  

□ Vrouw 

□ Niet gespecificeerd 

5.4. Geboortedatum (dd/mm/jjjj)*: ……………………………………………………………………………. 

5.5. Geboorteplaats (indien beschikbaar): 

………………………………………………………………………………. 

5.6. Identiteitsnummer of socialezekerheidsnummer (indien van toepassing en 

beschikbaar):…………………………………. 

5.7. Adres* (indien beschikbaar) 

5.7.1. Straat en nummer/postbus*:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

5.7.2. Postcode en plaats*: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5.7.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland  

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………............ 

 

6. Eén ouder   

 

6.1. 

Achterna(a)m(en)*:………………………………………………………………………………………………. 

6.2. Voorna(a)m(en)*:…………………………………………………………………………………………… 

6.3. Geboortedatum (dd/mm/jjjj)*: ……………………………………………………………………………. 

6.4. Geboorteplaats (indien beschikbaar): 

………………………………………………………………………………. 

6.5. Identiteitsnummer of socialezekerheidsnummer (indien van toepassing en 

beschikbaar):…………………………………. 

6.6. Adres* (indien beschikbaar) 

6.6.1. Straat en nummer/postbus*:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.6.2. Postcode en plaats*: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.6.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland  

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………............ 
 

7. De andere ouder  
 

7.1. 

Achterna(a)m(en)*:………………………………………………………………………………………………. 

7.2. Voorna(a)m(en)*:…………………………………………………………………………………………… 

7.3. Geboortedatum (dd/mm/jjjj)*: ……………………………………………………………………………. 

7.4. Geboorteplaats (indien beschikbaar): 

………………………………………………………………………………. 
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7.5. Identiteitsnummer of socialezekerheidsnummer (indien van toepassing en 

beschikbaar):…………………………………. 

7.6. Adres* (indien beschikbaar) 

7.6.1. Straat en nummer/postbus*:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

7.6.2. Postcode en plaats*: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7.6.3 Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland  

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………............ 
 

8. De beslissing werd bij verstek gegeven 
 

8.1. □ Nee 

8.2. □ Ja 

 

8.2.1. Partij waaraan verstek is verleend: 

……………………………………………………………………….. 

8.2.2. Het stuk waarmee de procedure is ingeleid of een gelijkwaardig stuk is aan die partij betekend of 

medegedeeld: 

 

 

8.2.2.1. □ Nee 

8.2.2.2. □ Niet bekend bij het gerecht 

8.2.2.3. □ Ja 

8.2.2.3.1. Datum van de betekening/mededeling: ……………………….. (dd/mm/jjjj) 

 

9. Tegen de beslissing staat hoger beroep open volgens de wetgeving van de lidstaat van herkomst* 
 

9.1. □ Nee 

9.2. □ Ja 
 

10. Datum van het rechtsgevolg in de lidstaat waar de beslissing is gegeven: 

…………………………………………….. (dd/mm/jjjj)* 

 
 

11. Het in punt 5 vermelde kind2 was tijdens de procedure jonger dan 18 jaar en in staat zijn/haar 

eigen mening te vormen*: 

 

11.1. □ Ja (gelieve punt 12 in te vullen) 

11.2. □ Nee 

 

12. Het in punt 11 vermelde kind is een daadwerkelijke en effectieve mogelijkheid geboden om 

zijn/haar mening te uiten, overeenkomstig artikel 15 van de verordening 

 

12.1. □ Ja 

12.2. □ Nee, om de volgende redenen: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                           
2  Voeg extra bladen bij indien het om meer dan één kind jonger dan 18 jaar gaat. 
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13. Na(a)m(en) van de partij(en) die overeenkomstig artikel 43 van de verordening in aanmerking is 

(zijn) gekomen voor rechtsbijstand 
 

13.1. □ Kind: zoals vermeld in punt 5 

13.2. □ Eén ouder: zoals vermeld in punt 6 

13.3. □ de andere ouder: zoals vermeld in punt 7 

13.4. □ Andere partij(en) – gelieve te specificeren: 

………………………………………………………………………... 
 

14. Kosten en uitgaven van de procedure3 

 

14.1. In de beslissing is het volgende bepaald4: 

 

14.1.1: 

Achterna(a)m(en)…………………………………………………………………………………………… 

14.1.2: Voorna(a)m(en)………………………………………………………………………………………… 

 

14.2. moet(en) betalen aan: 

 

14.2.1: 

Achterna(a)m(en)…………………………………………………………………………………………… 

14.2.2: Voorna(a)m(en)………………………………………………………………………………………… 

 

14.3. de som van:……………………………………………………………………………………………... 

 

□ euro (EUR) □ lev (BGN) □ kuna (HRK) □ Tsjechische kroon (CZK) □ forint (HUF) □ zloty (PLN) □ 

Roemeense leu (RON) □ Zweedse kroon (SEK)  

□ andere (gelieve de ISO-code te vermelden):…………………………..    

 

14.4. Eventuele aanvullende informatie die van belang kan zijn (bijvoorbeeld vast bedrag of percentage, 

toegekende rente, gedeelde kosten; indien meerdere partijen in de kosten zijn verwezen, of het gehele bedrag 

bij elk van hen kan worden ingevorderd): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Eventuele aanvullende informatie die van belang kan zijn: ……………………………………......................... 

................................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... ....... 

 

Indien extra bladen zijn bijgevoegd, gelieve het totale aantal bladzijden te vermelden*: 

…………………………………… 
 

Gedaan te*: …………………………………..... op* 

…………………..…………………………(dd/mm/jjjj) 
 

Handtekening en/of stempel van de autoriteit die de verklaring afgeeft*:  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                           
3  Dit betreft ook de gevallen waarin de kosten bij een afzonderlijke beslissing worden toegewezen. Het 

loutere feit dat het bedrag van de kosten nog niet is vastgesteld, mag het gerecht niet beletten de akte af 

te geven indien een partij om erkenning van de inhoud van de akte wenst te verzoeken. 

4  Voeg een extra blad bij indien meerdere partijen in de kosten zijn verwezen. 
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BIJLAGE II 

VERKLARING 

BETREFFENDE EEN AUTHENTIEKE AKTE MET BINDENDE RECHTSGEVOLGEN   

 
(artikel 37 van Verordening (EU) 20XX/X van de Raad inzake de erkenning van de afstamming tussen de 

lidstaten)  
 

 

BELANGRIJK 
 

Deze verklaring dient op verzoek van een partij te worden afgegeven ten aanzien van een authentieke akte tot 

vaststelling van de afstamming met bindende rechtsgevolgen in de lidstaat van herkomst, doch uitsluitend 

indien de lidstaat die de overheidsinstantie of andere autoriteit heeft gemachtigd die authentieke akte formeel 

te verlijden of te registreren, bevoegd was op grond van hoofdstuk II van de verordening. De bevoegde 

autoriteit van de lidstaat van herkomst is de autoriteit die overeenkomstig artikel 71 van de verordening aan 

de Commissie is meegedeeld. 
 

Deze verklaring doet geen afbreuk aan de rechten die een kind ontleent aan het Unierecht. Voor de 

uitoefening van die rechten kan de ouder-kindrelatie op om het even welke wijze worden aangetoond. 
 

 

1. Lidstaat van herkomst* 

 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ 

Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 
 

2. Rechterlijke bevoegdheid van de lidstaat van herkomst (artikel 37 van Verordening (EU) 20XX/X 

van de Raad) 

 

De lidstaat was bevoegd op grond van:* 

2.1.  artikel 6, punt a), van Verordening (EU) 20XX/X (algemene bevoegdheid – gewone verblijfplaats van 

het kind op het tijdstip waarop de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt) 

2.2.  artikel 6, punt b), van Verordening (EU) 20XX/X (algemene bevoegdheid – nationaliteit van het kind 

op het tijdstip waarop de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt) 

2.3.  artikel 6, punt c), van Verordening (EU) 20XX/X (algemene bevoegdheid – gewone verblijfplaats van 

de wederpartij op het tijdstip waarop de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt) 

2.4.  artikel 6, punt d), van Verordening (EU) 20XX/X (algemene bevoegdheid – gewone verblijfplaats van 

een van de ouders op het tijdstip waarop de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt) 

2.5.  artikel 6, punt f), van Verordening (EU) 20XX/X (algemene bevoegdheid – geboorte van het kind) 

2.6.  artikel 7, van Verordening (EU) 20XX/X (aanwezigheid van het kind) 

2.7.  artikel 9 van Verordening (EU) 20XX/X (forum necessitatis) 
 

3. Bevoegde autoriteit die de verklaring afgeeft 

 

3.1. Naam van de autoriteit*: 

…………………..……………………………………………………………………………………………….. 

3.2. Adres*:  

……………………………………………………………………………………………………………….….. 

                                                           
*  Verplichte informatie. 
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3.3. Tel.*:…………………………………………………………………………………………………. 

3.4. E-mail*:……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Bevoegde autoriteit die de authentieke akte heeft verleden of geregistreerd (indien verschillend 

van de autoriteit vermeld in punt 3) 

 

4.1. Naam van de autoriteit*: 

…………………..……………………………………………………………………………………………….. 

4.2. Adres*:  

……………………………………………………………………………………………………………….….. 

4.3. Tel.*:…………………………………………………………………………………………………. 

4.4. E-mail*:……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Authentieke akte 

 

5.1. Datum (dd/mm/jjjj) waarop de authentieke akte werd verleden*: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

5.2. Referentienummer van de authentieke akte (indien van toepassing): 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

5.3. Datum (dd/mm/jjjj) waarop de authentieke akte in de lidstaat van herkomst werd geregistreerd (indien 

verschillend van de datum vermeld in punt 5.1) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

5.4. Datum (dd/mm/jjjj) met ingang waarvan de authentieke akte bindende rechtsgevolgen heeft in de lidstaat 

van herkomst 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Kind waarop de authentieke akte betrekking heeft5 

 

6.1. 

Achterna(a)m(en)*:………………………………………………………………………………………………. 

6.2. Voorna(a)m(en)*:…………………………………………………………………………………………… 

6.3. Geslacht: 

□ Man  

□ Vrouw 

□ Niet gespecificeerd 

6.4. Geboortedatum (dd/mm/jjjj)*: ……………………………………………………………………………. 

6.5. Geboorteplaats (indien beschikbaar): 

………………………………………………………………………………. 

6.6. Identiteitsnummer of socialezekerheidsnummer (indien van toepassing en 

beschikbaar):…………………………………. 

6.7. Adres* (indien beschikbaar) 

6.7.1. Straat en nummer/postbus*:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.7.2. Postcode en plaats*: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.7.3 Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland  

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………............ 

 

                                                           
5  Voeg extra bladen bij indien het om meer dan één kind gaat. 
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7. Eén ouder  

 

7.1. 

Achterna(a)m(en)*:………………………………………………………………………………………………. 

7.2. Voorna(a)m(en)*:…………………………………………………………………………………………… 

7.3. Geboortedatum (dd/mm/jjjj)*: ……………………………………………………………………………. 

7.4. Geboorteplaats (indien beschikbaar): 

………………………………………………………………………………. 

7.5. Identiteitsnummer of socialezekerheidsnummer (indien van toepassing en 

beschikbaar):…………………………………. 

7.6. Adres* (indien beschikbaar) 

7.6.1. Straat en nummer/postbus*:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

7.6.2. Postcode en plaats*: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7.6.3 Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk □ 

Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland  

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………............ 
 

8. De andere ouder 

 

8.1. 

Achterna(a)m(en)*:………………………………………………………………………………………………. 

8.2. Voorna(a)m(en)*:…………………………………………………………………………………………… 

8.3. Geboortedatum (dd/mm/jjjj)*: ……………………………………………………………………………. 

8.4. Geboorteplaats (indien beschikbaar): 

………………………………………………………………………………. 

8.5. Identiteitsnummer of socialezekerheidsnummer (indien van toepassing en 

beschikbaar):…………………………………. 

8.6. Adres* (indien beschikbaar) 

8.6.1. Straat en nummer/postbus*:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

8.6.2. Postcode en plaats*: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8.6.3 Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk □ 

Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland  

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………............ 
 

9. Het in punt 6 vermelde kind6 was bij het verlijden of registreren van de authentieke akte jonger 

dan 18 jaar en in staat zijn/haar eigen mening te vormen* 

 

9.1. □ Ja (gelieve punt 10 in te vullen) 

9.2. □ Nee 

 

10. Het in punt 6 vermelde kind is een daadwerkelijke en effectieve mogelijkheid geboden om 

zijn/haar mening te uiten overeenkomstig artikel 15 van de verordening 

                                                           
6  Voeg extra bladen bij indien het om meer dan één kind jonger dan 18 jaar gaat. 
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10.1. □ Ja 

10.2. □ Nee, om de volgende redenen: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Eventuele aanvullende informatie die van belang kan zijn: 

…………………………………….................. 

………………………………………………………………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Indien extra bladen zijn bijgevoegd, gelieve het totale aantal bladzijden te vermelden*: 

…………………………………… 
 

Gedaan te*: …………………………………..... op* 

…………………..…………………………(dd/mm/jjjj) 
 

Handtekening en/of stempel van de autoriteit die de verklaring afgeeft*:  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

BIJLAGE III 

VERKLARING 

BETREFFENDE EEN AUTHENTIEKE AKTE ZONDER BINDENDE 

RECHTSGEVOLGEN 
 

(artikel 45 van Verordening (EU) 20XX/X van de Raad inzake de erkenning van de afstamming tussen de 

lidstaten)  
 

 

BELANGRIJK 
 

Deze verklaring dient op verzoek van een partij te worden afgegeven ten aanzien van een authentieke akte 

waarbij in de lidstaat van herkomst geen afstamming wordt vastgesteld en die in die lidstaat bijgevolg geen 

bindende rechtsgevolgen heeft maar wel bewijskracht. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst is 

de autoriteit die overeenkomstig artikel 71 van de verordening aan de Commissie is meegedeeld. 

 

Deze verklaring doet geen afbreuk aan de rechten die een kind ontleent aan het Unierecht. Voor de 

uitoefening van die rechten kan de ouder-kindrelatie op om het even welke wijze worden aangetoond. 
 

 

1. Lidstaat van herkomst* 

 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ 

Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 
 

2. Autoriteit die de authentieke akte heeft verleden of geregistreerd en die de verklaring afgeeft 

 

2.1. Benaming en hoedanigheid van de bevoegde autoriteit*: 

…………………..……………………………………………………………………………………………….. 

2.2. Adres 

                                                           
*  Verplichte informatie. 



 

NL   NL 

2.2.1. Straat en nummer/postbus*:  

……………………………………………………………………………………………………………….….. 

2.2.2. Postcode en plaats*:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3. Contactgegevens* 

2.3.1 Tel.:…………………………………………………………………………………………………. 

2.3.2 E-

mail:............................................................................................................................................................. 

 

3. Authentieke akte  

 

3.1. Details van de authentieke akte 

3.1.1 Datum (dd/mm/jjjj) waarop de authentieke akte werd verleden in de lidstaat van herkomst*:  

………………………………………………………………………………………………………………….... 

3.1.2. Datum (dd/mm/jjjj) waarop de authentieke akte werd geregistreerd in de lidstaat van herkomst (indien 

van toepassing)*:  

………………………………………………………………………………………………………………….... 

3.1.3. Referentienummer van de authentieke akte*: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

3.1.4. Referentienummer in het register (indien van toepassing): 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.2. De authentieke akte toont het volgende aan*: 

3.2.1. □ Afstamming 

3.2.1.1. □ van één ouder 

3.2.1.2. □ van de andere ouder 

3.2.1.3. □ van beide ouders  

3.2.2. □ Erkenning van vaderschap 

3.2.3 □ Erkenning van moederschap 

3.2.4. □ Toestemming  

3.2.4.1. □ van het kind 

3.2.4.2. □ van de moeder 

3.2.4.3. □ van de vader 

3.2.4.4. □ van de echtgeno(o)t(e) 

3.2.4.5. □ van de geregistreerde partner 

3.2.4.6. □ van de feitelijke partner 

3.2.4.7. □ andere: gelieve te specificeren 

3.2.5. □ Overige (gelieve te specificeren)*: 

…………………………………………………………………………………. 

 

4. Gegevens van de perso(o)n(en)7 waarnaar de authentieke akte verwijst8 

 

4.1. Achterna(a)m(en) en voorna(a)m(en)*: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2. Achterna(a)m(en) bij geboorte (indien verschillend van punt 4.1.):  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.3. Geslacht 

                                                           
7  Voeg aanvullende bladen bij indien de authentieke akte naar meer dan een persoon verwijst. 

8  Deze persoon kan bijvoorbeeld een kind of een in een geboorteakte vermelde ouder zijn, een ouder die 

het moederschap of het vaderschap erkent, of een ouder die of een kind dat toestemming geeft voor een 

handeling die rechtsgevolgen heeft voor de vaststelling van de afstamming. 
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□ Man  

□ Vrouw 

□ Niet gespecificeerd 

 

4.4. Geboortedatum (dd/mm/jjjj) en -plaats*:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.5. Nationaliteit 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ 

Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Andere (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………............ 

□ Onbekend 

 

4.6. Identificatienummer*9: …...……………………………………………………………………………… 

4.6.1. Nationaal identiteitsnummer: 

……………………………………………………………………………… 

4.6.2. Socialezekerheidsnummer: 

………………………………………………………………………………… 

4.6.3. Belastingnummer: 

….………………………………………………………………………………………… 

4.6.4. Ander (gelieve te specificeren): 

…………………………………………………………………………………. 

 

4.7. Indien de persoon op wie de authentieke akte betrekking heeft, niet het kind is, gelieve de relatie van de 

persoon tot het kind aan te geven: 

4.7.1 □ Ouder 

4.7.2. □ Persoon die stelt dat het kind van hem of haar afstamt 

4.7.3. □ Persoon die de afstamming van het kind betwist 

4.7.4 □ Echtgeno(o)t(e) 

4.7.5. □ Geregistreerde partner 

4.7.6. □ Feitelijke partner 

4.7.7. □ Andere (gelieve te specificeren) 

……………………………………………………………………………….. 

 

4.8. Adres 

4.8.1. Straat en nummer/postbus*:  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

4.8.2. Postcode en plaats*: ……………………………………………………………………………………. 

4.8.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ 

Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Andere (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………............ 

5. Aanvaarding van authentieke akten (artikel 45 van Verordening (EU) 20XX/X) 

 

5.1. Wordt om aanvaarding van de authentieke akte verzocht?* 

5.1.1.  Ja 

5.1.2.  Nee 

                                                           
9 Vermeld in voorkomend geval het meest relevante nummer. 
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5.2. Authenticiteit van de authentieke akte  
5.2.1.  Volgens het recht van de lidstaat van herkomst heeft de authentieke akte specifieke bewijskracht in 

vergelijking met andere schriftelijke documenten*. 

5.2.1.1  Nee 

5.2.1.2.  Ja. De specifieke bewijskracht betreft de volgende elementen:* 

5.2.1.2.1.  de datum waarop de authentieke akte werd verleden 

5.2.1.2.2.  de plaats waar de authentieke akte werd verleden 

5.2.1.2.3.  de herkomst van eventuele handtekeningen van de betrokkene 

5.2.1.2.4.  de inhoud van eventuele verklaringen van de betrokkene 

5.2.1.2.5.  de feiten waarvan de autoriteit verklaart dat ze in haar aanwezigheid zijn geverifieerd 

5.2.1.2.6.  de handelingen die de autoriteit verklaart te hebben uitgevoerd 

5.2.1.2.7.  andere (gelieve te omschrijven): 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5.2.2. Volgens het recht van de lidstaat van herkomst verliest de authentieke akte haar specifieke bewijskracht 

op grond van (kruis aan indien van toepassing): 

5.2.2.1.  een gerechtelijke beslissing gegeven in: 

5.2.2.1.1.  een gewone gerechtelijke procedure 

5.2.2.1.2.  een bijzondere gerechtelijke procedure die hiervoor in rechte is ingesteld 

5.2.2.2.  andere (gelieve te specificeren): 

…………………………………………………………......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5.2.3  Voor zover bekend bij de autoriteit is de authenticiteit van de authentieke akte in de lidstaat van 

herkomst niet betwist*. 

 

5.3. In de authentieke akte vastgelegde rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen  

 

5.3.1. Voor zover bekend bij de autoriteit*: 

5.3.1.1. worden de in de authentieke akte vastgelegde rechtshandelingen en/of rechtsbetrekkingen niet betwist 

5.3.1.2. worden de in de authentieke akte vastgelegde rechtshandelingen en/of rechtsbetrekkingen betwist ten 

aanzien van specifieke punten waarop deze verklaring geen betrekking heeft (gelieve te specificeren): 

……………………………………………………………………. 

 

5.3.2.  Overige relevante informatie (gelieve te specificeren): 

………………………………………………………….. 

6. Overige informatie 

 

6.1. De authentieke akte is in de lidstaat van herkomst een geldig document voor de inschrijving van de 

afstamming in een van de registers van die lidstaat10 

6.1.1.  Ja – gelieve het register te specificeren: 

…………………………………………………………………….. 

6.1.2.  Nee 

 

6.2 Eventuele aanvullende informatie die van belang zou kunnen zijn: 

…….……………..…………………...………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

                                                           
10  De inschrijving van de afstamming in een register is onderworpen aan het recht van de lidstaat waar het 

register wordt gehouden. 
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Indien extra bladen zijn bijgevoegd, gelieve het totale aantal bladzijden te vermelden*: 

…………………………………… 
 

Gedaan te*: …………………………………..... op* 

…………………..…………………………(dd/mm/jjjj) 
 

Handtekening en/of stempel van de autoriteit die de verklaring afgeeft*:  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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BIJLAGE IV 

VERZOEK  

om een Europese akte van afstamming 

 
(artikel 49 van Verordening (EU) 20XX/X van de Raad inzake de erkenning van de afstamming tussen de 

lidstaten)  
 

 

MEDEDELING AAN DE VERZOEKER 
Dit niet-verplichte formulier kan u helpen bij het verzamelen van de informatie die vereist is voor de afgifte 

van een Europese akte van afstamming  

 

 

1. Lidstaat van de autoriteit waarbij het verzoek wordt ingediend*11 

 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ 

Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 
 

2. Gerecht of andere bevoegde autoriteit waarbij het verzoek wordt ingediend 

 

2.1. Benaming en hoedanigheid van het gerecht of de bevoegde autoriteit*: 

…………………..……………………………………………………………………………………………….. 

2.2. Adres 

2.2.1. Straat en nummer/postbus*:  

……………………………………………………………………………………………………………….….. 

2.2.2. Postcode en plaats*:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Gerecht dat of andere bevoegde autoriteit die de afstamming met bindende rechtsgevolgen heeft 

vastgesteld of een authentieke akte heeft afgegeven die geen bindende rechtsgevolgen maar wel 

bewijskracht heeft in de lidstaat van herkomst (ALLEEN in te vullen indien verschillend van 

afdeling 2) 

 

3.1. Benaming en hoedanigheid van het gerecht of een andere bevoegde autoriteit*:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.2. Adres 

3.2.1. Straat en nummer/postbus*: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2.2. Postcode en plaats*: …………..………………………………………………………………………… 

3.2.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ 

Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

 

                                                           
*  Verplichte informatie. 
11  Dit moet de lidstaat zijn waar de afstamming is vastgesteld en waarvan de gerechten bevoegd zijn op 

grond van Verordening (EU) 20XX/X van de Raad betreffende de erkenning van de afstamming tussen 

de lidstaten. 
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3.3. Contactgegevens*:  

3.3.1 Tel.:…………………………………………………………………………………………………. 

3.3.2. E-mail:…………………………………………………………………………………………………… 

 

3.4. Referentienummer van de zaak: 

…………..……..…………………………………………………………………………………………………. 
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4. Gegevens over de verzoeker (het kind) 

 

4.1. Achterna(a)m(en) en voorna(a)m(en)*: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2. Achterna(a)m(en) bij geboorte (indien verschillend van punt 4.1.):  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.3. Geslacht* 

□ Man  

□ Vrouw 

□ Niet gespecificeerd 

 

4.4. Geboortedatum (dd/mm/jjjj) en -plaats*:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.5. Nationaliteit* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ 

Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Andere (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………............ 

□ Onbekend 

 

4.6. Identificatienummer12: …...……………………………………………………………………………… 

4.6.1. Nationaal identiteitsnummer: 

……………………………………………………………………………… 

4.6.2. Socialezekerheidsnummer: 

………………………………………………………………………………… 

4.6.3. Belastingnummer: 

….………………………………………………………………………………………… 

4.6.4. Ander (gelieve te specificeren): 

…………………………………………………………………………………. 

 

4.7. Adres 

4.7.1. Straat en nummer/postbus*:  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

4.7.2. Postcode en plaats*: ……………………………………………………………………………………. 

4.7.3 Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ 

Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………............ 

 

4.8. Tel.: ..………………………………………………………………………………………….…….. 

4.9. E-mail: ..…………………………………………………………………………………………….……… 

4.10. Plaats waar de afstamming is geregistreerd: ................................................................................................. 

4.11. Lidstaat waar de afstamming is geregistreerd: 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ 

Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 
 

                                                           
12 Vermeld in voorkomend geval het meest relevante nummer. 
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5. Gegevens van één ouder  

 

5.1. Achterna(a)m(en) en voorna(a)m(en)*: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2. Achterna(a)m(en) bij geboorte (indien verschillend van punt 5.1.):  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5.3. Geboortedatum (dd/mm/jjjj) en -plaats*:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.4. Nationaliteit* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk □ Kroatië 

□ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ Oostenrijk 

□ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Andere (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………............ 

□ Onbekend 

 

5.5. Identificatienummer13: …...……………………………………………………………………………… 

5.5.1. Nationaal identiteitsnummer: 

……………………………………………………………………………… 

5.5.2. Socialezekerheidsnummer: 

………………………………………………………………………………… 

5.5.3 Belastingnummer: 

….………………………………………………………………………………………… 

5.5.4. Ander (gelieve te specificeren): 

…………………………………………………………………………………. 

 

5.6. Adres 

5.6.1. Straat en nummer/postbus*:  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

5.6.2. Postcode en plaats*: ……………………………………………………………………………………. 

5.6.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk □ Kroatië 

□ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ Oostenrijk 

□ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………............ 

 

5.7. Contactgegevens* 

5.7.1. Tel.: ..……………………………………………………………………………………….…….. 

5.7.2. E-mail: ..………………………………………………………………………………………….……… 

 

6. Gegevens van de andere ouder  
 

6.1. Achterna(a)m(en) en voorna(a)m(en)*: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2. Achterna(a)m(en) bij geboorte (indien verschillend van punt 6.1.):  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

6.3. Geboortedatum (dd/mm/jjjj) en -plaats*:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.4. Nationaliteit* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk □ Kroatië 

□ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ Oostenrijk 

                                                           
13 Vermeld in voorkomend geval het meest relevante nummer. 
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□ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Andere (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………............ 

□ Onbekend 

 

6.5. Identificatienummer14: …...……………………………………………………………………………… 

6.5.1. Nationaal identiteitsnummer: 

……………………………………………………………………………… 

6.5.2. Socialezekerheidsnummer: 

………………………………………………………………………………… 

6.5.3. Belastingnummer: 

….………………………………………………………………………………………… 

6.5.4. Ander (gelieve te specificeren): 

…………………………………………………………………………………. 

 

6.6. Adres 

6.6.1. Straat en nummer/postbus*:  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

6.6.2. Postcode en plaats*: ……………………………………………………………………………………. 

6.6.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk □ Kroatië 

□ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ Oostenrijk 

□ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………............ 

 

6.7. Contactgegevens* 

6.7.1. Tel.: ..……………………………………………………………………………………….…….. 

6.7.2. E-mail: ..………………………………………………………………………………………….……… 

 

                                                           
14 Vermeld in voorkomend geval het meest relevante nummer. 
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7. Gegevens over de vertegenwoordiger van de verzoeker15 (alleen in te vullen indien de verzoeker 

wordt vertegenwoordigd) 

 

7.1 Vertegenwoordigende hoedanigheid:* 

□ Ouder □ Voogd □ Persoon die gemachtigd is om namens een rechtspersoon te ondertekenen □ Persoon met 

vertegenwoordigingsbevoegdheid 

□ Andere (gelieve te specificeren): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.2. Achterna(a)m(en) en voorna(a)m(en) of naam van de organisatie*: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.3. Registratie van de organisatie 

7.3.1. Registratienummer: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7.3.2. Hoedanigheid van het register/de registrerende autoriteit*: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7.3.3. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van registratie: 

………………………………………………………….………………………………………………………... 
 

7.4. Achterna(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de persoon die gemachtigd is om namens de organisatie te 

ondertekenen*: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7.5. Adres van de wettelijke vertegenwoordiger 

7.5.1. Straat en nummer/postbus*: 

……………………………………………………………………....................................................................... 

7.5.2. Postcode en plaats*: 

………………….………………………………………………………………………………………………… 

7.5.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk □ Kroatië 

□ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ Oostenrijk 

□ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

……………………………………………………………………………... 

 

7.5.4 Contactgegevens* 

7.5.4.1 Tel.: ..……………………………………………………………………………………….…….. 

7.5.4.2 E-mail: ..………………………………………………………………………………………….……… 

 

8. Bij dit formulier gevoegde documenten 

 

De verzoeker moet alle relevante bewijsstukken betreffende de in dit formulier opgenomen informatie 

verstrekken. Daarom wordt u verzocht om – indien het gerecht of de bevoegde autoriteit, vermeld in 

afdeling 2, hierover nog niet beschikt – het origineel of een afschrift van het document dat voldoet aan 

de vereisten voor vaststelling van de echtheid ervan, bij te voegen. 

 

 Rechterlijke beslissing tot vaststelling van de afstamming 

 Authentieke akte tot vaststelling van de afstamming met bindende rechtsgevolgen (bijvoorbeeld beslissing 

van een administratieve autoriteit, beslissing van een notaris, beslissing van een griffier of akte van registratie 

door een griffier) 

 Authentieke akte die geen bindende rechtsgevolgen maar wel bewijskracht heeft in de lidstaat van 

herkomst (bijvoorbeeld een geboorteakte) 
 

Indien extra bladen zijn bijgevoegd, gelieve het totale aantal bladzijden te vermelden*: 
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…………………………………. 

 

Totaal aantal bij dit aanvraagformulier gevoegde documenten*: …………………..…………………….. 

 

Gedaan te*: ………………………………….…. op*…………..………………………………(dd/mm/jjjj) 

 

Handtekening van de verzoeker of van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger*: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ik verklaar dat de elementen die ik bij de akte van afstamming wil laten staven, bij mijn beste weten, 

niet het voorwerp uitmaken van een geschil. 

 

Gedaan te*: ………………………………….…. op*…………..………………………………(dd/mm/jjjj) 

 

Handtekening* van de verzoeker of van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger*: 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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BIJLAGE V 

EUROPESE AKTE VAN AFSTAMMING 
 

(artikel 51 van Verordening (EU) 20XX/X van de Raad inzake de erkenning van de afstamming 

tussen de lidstaten)  

 

 

BELANGRIJK 

 

Deze akte dient te worden afgegeven in de lidstaat waar de afstamming is vastgesteld en waarvan de 

gerechten krachtens de verordening bevoegd zijn. 

 

Deze akte dient op verzoek van een partij te worden afgegeven door het of de overeenkomstig artikel 

71 van de verordening meegedeelde gerecht of andere bevoegde autoriteit van de lidstaat. 

 

Het origineel van deze akte blijft in het bezit van de autoriteit van afgifte 

 

Deze akte doet geen afbreuk aan de rechten die een kind ontleent aan het Unierecht. Voor de 

uitoefening van die rechten kan de ouder-kindrelatie op om het even welke wijze worden 

aangetoond. 

 

 

1. Autoriteit van afgifte  
 

1.1. Lidstaat van de autoriteit van afgifte*  

 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland  

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

 

1.2. Benaming en hoedanigheid van de autoriteit*:  

…...………………………………………………………………………………………………………. 

1.3. Adres 

1.3.1. Straat en nummer/postbus*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1.3.2. Postcode en plaats*:  

……………………………………………………………………………................................................ 

1.4. Contactgegevens* 

1.4.1. Tel.: ……………………………..………………………………………………………… 

1.4.2. E-mail: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Gerecht dat of andere bevoegde autoriteit die de afstamming met bindende 

rechtsgevolgen heeft vastgesteld (in een rechterlijke beslissing of een authentieke akte met 

bindende rechtsgevolgen) of die een authentieke akte heeft afgegeven die geen bindende 

rechtsgevolgen maar wel bewijskracht heeft in de lidstaat van herkomst (ALLEEN in te vullen 

indien verschillend van afdeling 1) 

                                                           
*  Verplichte informatie. 
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2.1. Benaming en hoedanigheid van het gerecht of een andere bevoegde autoriteit*:  

……………………………………………………………………………………………………………

2.2. Adres 

2.2.1. Straat en nummer/postbus*: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2.2. Postcode en plaats*: 

…………..……………………………………………………………………………………………… 

2.2.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ 

Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

 

2.3. Contactgegevens* 

2.3.1: Tel.: ……………………………………………………………………………………… 

2.3.2. E-mail: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Gegevens over het dossier 

 

3.1. Referentienummer*: …………………………….………………………………………………….. 

3.2. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van afgifte van de verklaring*:  

………………………………………………...…………………………………………………………. 

 

4. Bevoegdheid van de autoriteit van afgifte (artikel 48 van Verordening (EU) 20XX/X van de 

Raad) 

 

De autoriteit van afgifte bevindt zich in de lidstaat waar de afstamming is vastgesteld en waarvan de 

gerechten bevoegd zijn op grond van:* 

4.1.  artikel 6, punt a), van Verordening (EU) 20XX/X (algemene bevoegdheid – gewone 

verblijfplaats van het kind op het tijdstip waarop de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt) 

4.2.  artikel 6, punt b), van Verordening (EU) 20XX/X (algemene bevoegdheid – nationaliteit van 

het kind op het tijdstip waarop de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt) 

4.3.  artikel 6, punt c), van Verordening (EU) 20XX/X (algemene bevoegdheid – gewone 

verblijfplaats van de wederpartij op het tijdstip waarop de zaak bij het gerecht aanhangig wordt 

gemaakt) 

4.4.  artikel 6, punt d), van Verordening (EU) 20XX/X (algemene bevoegdheid – gewone 

verblijfplaats van een van de ouders op het tijdstip waarop de zaak bij het gerecht aanhangig wordt 

gemaakt) 

4.5.  artikel 6, punt f), van Verordening (EU) 20XX/X (algemene bevoegdheid – geboorte van het 

kind) 

4.6.  artikel 7, van Verordening (EU) 20XX/X (aanwezigheid van het kind) 

4.7.  artikel 9 van Verordening (EU) 20XX/X (forum necessitatis) 

 

5. Gegevens over de verzoeker (het kind) 

5.1. Achterna(a)m(en) en voorna(a)m(en)*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.2. Achterna(a)m(en) bij geboorte (indien verschillend van punt 5.1.): 

………………………………………..…………………………………………………………..……… 

 

5.3. Geslacht:  

□ Man  

□ Vrouw 



 

NL   NL 

□ Niet gespecificeerd  

 

5.4. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) (plaats/land (ISO-code))*:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.5 Nationaliteit* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ 

Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Andere (gelieve de ISO-code te vermelden): 

……………...…………………………….…….…………………. 

□ Onbekend  

 

5.6. Identificatienummer 

5.6.1. Nationaal identiteitsnummer: 

………………………..……………………………………………..………………………………….... 

5.6.2. Nummer geboorteakte: 

…..…………………………………….…….…………………………………………………………… 

 

5.6.3. Ander (gelieve te specificeren):  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.7. Huidig adres* 

5.7.1. Straat en nummer/postbus*:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

5.7.2. Postcode en plaats*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5.7.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland  

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………... 

 

5.8. Plaats waar de afstamming is 

geregistreerd*:………………………………………………………………. 

5.9. Lidstaat waar de afstamming is geregistreerd*: 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk  

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ 

Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

 

6. Gegevens over elk van de ouders 

 

6.1 Gegevens over één ouder 

6.1.1. Achterna(a)m(en) en voorna(a)m(en)*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.1.2. Achterna(a)m(en) bij geboorte (indien verschillend van punt 6.1.1.): 

………………………………………..…………………………………………………………..……… 

6.1.3. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) (plaats/land (ISO-code))*:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.1.4. Nationaliteit* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland  
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□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Andere (gelieve de ISO-code te vermelden): 

□ Onbekend  

 

6.1.5. Identificatienummer* 

6.1.5.1. Nationaal identiteitsnummer: 

……………………………………………………..……………………………………………..……… 

6.1.5.2. Socialezekerheidsnummer: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.1.5.3. Belastingnummer: 

……………………………………………………………………...……………………………………. 

6.1.5.4. Nummer geboorteakte: 

…..…………………………………….…….…………………………………………………..……….. 

6.1.5.5. Ander (gelieve te specificeren): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.1.6. Huidig adres* 

6.1.6.1. Straat en nummer/postbus*:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.1.6.2. Postcode en plaats*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.1.6.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland  

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………... 

 

6.1.7. Recht dat van toepassing is op de vaststelling van de afstamming met betrekking tot één 

ouder* 

 

6.1.7.1. Land*   

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland  

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…………...……………………………………….…………………. 

 

6.1.7.2. Aanknopingspunt voor de bepaling van het toepasselijke recht* 

6.1.7.2.1. □ artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 20XX/X (recht van de staat waar de persoon die 

bevalt haar gewone verblijfplaats heeft ten tijde van de bevalling) 

6.1.7.2.2.  artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 20XX/X (recht van de staat van geboorte van het 

kind) 

6.1.7.2.3.  artikel 17, lid 2, van Verordening (EU) 20XX/X (recht van de staat van nationaliteit van 

een van de ouders) 

6.1.7.2.4.  artikel 17, lid 2, van Verordening (EU) 20XX/X (recht van de staat van geboorte van het 

kind) 

 

6.1.7.3.  Het toepasselijke recht is dat van een staat met meer dan één rechtssysteem (artikel 23 van 

Verordening (EU) 20XX/X). Vermeld in voorkomend geval de territoriale eenheid: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.2 Gegevens over de andere ouder 
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6.2.1. Achterna(a)m(en) en voorna(a)m(en)*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.2.2. Achterna(a)m(en) bij geboorte (indien verschillend van punt 6.2.1.): 

………………………………………..…………………………………………………………..……… 

6.2.3. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) (plaats/land (ISO-code))*:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.2.4. Nationaliteit* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland  

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…………...……………………………………….…………………. 

□ Onbekend  

 

6.2.5. Identificatienummer* 

6.2.5.1. Nationaal identiteitsnummer: 

……………………………………………………..……………………………………………..……… 

 

6.2.5.2. Socialezekerheidsnummer: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.2.5.3. Belastingnummer: 

……………………………………………………………………...……………………………………. 

6.2.5.4. Nummer geboorteakte: 

…..…………………………………….…….…………………………………………………..……….. 

6.2.5.5. Ander (gelieve te specificeren): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.2.6 Huidig adres* 

6.2.6.1. Straat en nummer/postbus*:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.2.6.2. Postcode en plaats*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.2.6.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland  

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…..…………………………..……………………………………... 

 

6.2.7. Recht dat van toepassing is op de vaststelling van de afstamming ten aanzien van de 

andere ouder* 

 

6.2.7.1. Land*   

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland  

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…………...……………………………………….…………………. 

 

6.2.7.2. Aanknopingspunt voor de bepaling van het toepasselijke recht* 

6.2.7.2.1. □ artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 20XX/X (recht van de staat waar de persoon die 

bevalt haar gewone verblijfplaats heeft ten tijde van de bevalling) 
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6.2.7.2.2.  artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 20XX/X (recht van de staat van geboorte van het 

kind) 

6.2.7.2.3.  artikel 17, lid 2, van Verordening (EU) 20XX/X (recht van de staat van nationaliteit van 

een van de ouders) 

6.2.7.2.4.  artikel 17, lid 2, van Verordening (EU) 20XX/X (recht van de staat van geboorte van het 

kind) 

 

6.2.7.3.  Het toepasselijke recht is dat van een staat met meer dan één rechtssysteem (artikel 23 van 

Verordening (EU) 20XX/X). Vermeld in voorkomend geval de territoriale eenheid: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Gegevens over de wettelijke vertegenwoordiger van de verzoeker, indien van toepassing 

 

7.1. Relatie tot de verzoeker* 

 Eén ouder  

 De andere ouder 

 Beide ouders  

 Wettelijke vertegenwoordiger 

 Andere: specificeer de relatie tot het kind: 

…………………………………………………………………………..……………………………….. 

 

7.2 Indien het antwoord op vraag 7.1 “wettelijke vertegenwoordiger” is en de wettelijke 

vertegenwoordiger een natuurlijke persoon is15:* 

7.2.1. Achterna(a)m(en) en voorna(a)m(en)*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.2. Achterna(a)m(en) bij geboorte (indien verschillend van punt 7.2.1.): 

………………………………………..…………………………………………………………..……… 

7.2.3. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) (plaats/land (ISO-code))*:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.4. Identificatienummer* 

7.2.4.1. Nationaal identiteitsnummer: 

…….…………………………………………………………………………………………………....... 

7.2.4.2. Socialezekerheidsnummer: 

………………………………………………............................................................................................ 

7.2.4.3. Belastingnummer: 

….……………………………………………….……………………………………………………….. 

7.2.4.4. Ander (gelieve te specificeren): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.2.5. Adres* 

7.2.5.1. Straat en nummer/postbus*: 

………………………………………………………………….…………………………………........... 

7.2.5.2. Postcode en plaats*:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.5.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Ierland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk 

□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland  

□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

….…………………..……………………………………………………………………………………. 

 

                                                           
15  Voeg een extra blad bij indien meer dan één natuurlijke persoon de wettelijke vertegenwoordiger van de 

verzoeker is.  
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7.2.6. Contactgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger* 

7.2.6.1. Tel.: 

…..…………………..………….……….……………………………………………………………….. 

7.2.6.2. E-mail: 

……….………………………………..………………………………………….……………………… 

 

7.3 Indien het antwoord op vraag 7.1 “wettelijke vertegenwoordiger” is en de wettelijke 

vertegenwoordiger een rechtspersoon is16:* 

7.3.1 Naam van de organisatie:* 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.3.2. Registratie van de organisatie* 

7.3.2.1. Registratienummer: 

………………………………..………………………………………………………….……………..... 

7.3.2.2. Hoedanigheid van het register/de registrerende autoriteit: 

.…………………....................................................................................................................................... 

7.3.2.3. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van registratie: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.3.3. Adres van de organisatie* 

 

7.3.3.1. Straat en nummer/postbus:* 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.3.3.2. Postcode en plaats:* 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.3.3.3. Land* 

□ België □ Bulgarije □ Tsjechië □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk □ Kroatië 

□ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland □ Oostenrijk 

□ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden 

□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): 

…………..….………..……………………………………………. 

 

7.3.4 Achterna(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de persoon die gemachtigd is om namens de 

organisatie te ondertekenen: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.3.5. Overige relevante informatie (te specificeren):  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.4 Contactgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger* 

7.4.1. Tel.: 

…..…………………..………….……….……………………………………………………………….. 

7.4.2. E-mail: 

……….………………………………..………………………………………….……………………… 

8. Eventuele aanvullende informatie die van belang kan zijn: 

…………………………………….... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

                                                           
16  Voeg een extra blad bij indien meer dan één rechtspersoon de wettelijke vertegenwoordiger van de 

verzoeker is.  
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GEWAARMERKT AFSCHRIFT 

 

Dit gewaarmerkte afschrift van de Europese akte van afstamming werd afgegeven aan*: 

…………………………………………………..………………………………………………………. 

(naam van de verzoeker of van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) 

 

Indien extra bladen zijn bijgevoegd, gelieve het totale aantal bladzijden te vermelden*: 

…………..……………………………………………………………………………………………….. 

 

Datum van afgifte*:  

…………………………………………………..……………………………………….(dd/mm/jjjj) 

 

Handtekening en/of stempel van de autoriteit van afgifte*:  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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