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Strafregister
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 communicatieinfrastructuur. 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 ("referentieimplementatiesoftware") 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).
Laatste update: 22/01/2019
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.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Strafregister - België
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
Laatste update: 13/09/2017
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.
Strafregister - 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
Laatste update: 17/12/2018
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.
Strafregister - 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
Laatste update: 09/07/2019

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.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Strafregister - Duitsland
Ministerie van Justitie
Adres:
53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
53113 Bonn
Duitsland
Telefoon: +49 22899410-5454, +49 22899410-5412
Fax: +49 22899410-5603
E-mail:
bzr.international@bfj.bund.de
Laatste update: 13/04/2018
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.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Strafregister - Estland
Centrum voor registers en informatiesystemen
Adres:
19018 Tallinn
Lõkke 4
Telefoon: +372 663 63 00
Fax: +372 646 01 65
E-mail:
ecris@just.ee
Website:
http://www.rik.ee/
Laatste update: 11/06/2018
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.
Strafregister - 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
Laatste update: 25/08/2017
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.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Strafregister - Griekenland
Onafhankelijk Bureau voor het strafregister, ministerie van Justitie, transparantie en mensenrechten
Adres
Messogeion 96
115 27 Athens
Telefoon: +30(0)210 7767300 (centrale)
Fax: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188
E-mail:
ypdipimi@otenet.gr
Telefoon hoofd en plaatsvervangend hoofd van het Bureau: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043
Telefoon van de ambtenaar bevoegd voor ECRIS: +30(0)210 7767045
Laatste update: 27/04/2015
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.
Strafregister - 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
Laatste update: 12/03/2019
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.
Strafregister - 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
Laatste update: 13/12/2016
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.
Strafregister - 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
Laatste update: 18/06/2018
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.
Strafregister - 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

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.
Laatste update: 23/07/2019
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.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Strafregister - Letland
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Informatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Republiek Letland)
Adres:
Bruņinieku iela 72b
Riga
LV-1009
Telefoon: +37167208581, +37167208425
Fax: +37167208429
E-Mail:
ssn@ic.iem.gov.lv
Laatste update: 07/06/2017
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.
Strafregister - 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
Laatste update: 18/02/2019
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.
Strafregister - 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
Laatste update: 20/12/2018
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.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Strafregister - Hongarije
Autoriteit voor het strafregister (Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság)
Adres:
Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest
Telefoon: +36 (0)1 455 21 02
Fax: +36 (0)1 455 21 03

E-mail:

bnyo@ahiv.hu

Website:
http://www.nyilvantarto.hu/hu/
Laatste update: 15/05/2013
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.
Strafregister - 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
Laatste update: 15/07/2013
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.
Strafregister - 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 informatie-verstrekkings-regime, oftewel er is wettelijk vastgelegd wie toegang heeft tot
welke informatie en voor welk expliciet doel.
Justitiële Informatiedienst (JustID)
Contactgegevens:
Justitiële Informatiedienst
Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo
Postbus 337
7600 AH Almelo
Telefoon:

+31 88 998 9000#

Fax:
+31 546 813 003#
E-mail:
info@justid.nl
Laatste update: 09/02/2016
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.
Strafregister - 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
Laatste update: 30/05/2018
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.
Strafregister - 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
Laatste update: 13/01/2017

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.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Strafregister - Portugal
Directoraat-generaal van de gerechtelijke administratie – Directoraat voor het strafregister
Adres:
Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lissabon
Telefoon: +351 217 906 200/1
Fax: +351 211 545 113
E-mail:
correio@dgaj.mj.pt
Website:
http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home
Overeenkomstig de Portugese wetgeving kunnen, naast de justitiële en politiële autoriteiten, alleen de betrokkenen zelf of personen die namens hen en in
hun belang optreden uittreksels uit het strafregister vragen.
Eenieder die een uittreksel vraagt, moet aantonen dat hij de betrokkene of een door de betrokkene gemachtigde persoon is, en moet tot staving van de in
het verzoek verstrekte informatie (een) geldig(e) identiteitsdocument(en) overleggen.
Het verzoek moet persoonlijk worden ingediend bij de centrale autoriteiten, de griffies van de rechtbanken of het netwerk van burgershops (Lojas do
Cidadão) en dienstverleningspunten voor burgers (Postos de Atendimento ao Cidadão).
Personen van buiten Portugal kunnen hun verzoek indienen conform de instructies op de website van het directoraat-generaal van de gerechtelijke
administratie of bij de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen van Portugal.
Laatste update: 18/07/2013
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.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Strafregister - Roemenië
Directoraat voor het strafregister, statistieken en operationele informatie, algemene inspectie van de Roemeense politie (Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi
Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române)
Adres:
Şos. Mihai Vodă nr. 6
Sector 5 Bucharest
Postcode 050043
Telefoon: + 40 21 316 49 75
Fax: + 40 21 317 87 90
E-mail:
cazier@politiaromana.ro
Laatste update: 17/05/2016
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.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Strafregister - Slovenië
Ministerie van Justitie en Openbaar Bestuur
Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov (Dienst 'Strafregister en Register inzake opvoedkundige maatregelen voor minderjarigen')
Adres:
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
Tel.: + 386 (0)1 369 5342
Fax: + 386 (0)1 369 5625
E-mail:
ke.mp@gov.si
Laatste update: 04/11/2013
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.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Strafregister - Slowakije
Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky (Bureau voor het strafregister, Openbaar ministerie van de Slowaakse Republiek)
Adres:
Kvetná 13
814 23 Bratislava
Telefoon: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879 , +421 2 502 16 236
Fax: +421 2 502 16 249

E-mail:

register.trestov@genpro.gov.sk

Laatste update: 31/08/2018
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.
Strafregister - Finland
Oikeusrekisterikeskus (Rechtsregistratiecentrum)
Adres:
PO BOX 157
FI–13101 Hämeenlinna
Telefoon: +358 (0) 295 665 631
Fax: +358 (0) 295 665 770
E-mail:
oikeusrekisterikeskus@om.fi
Website:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html
Laatste update: 30/06/2019
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.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Strafregister - 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:
international.requests@acro.pnn.police.uk
UK Central Authority for Mutual Legal Assistance (Centrale autoriteit voor wederzijdse rechtshulp)
http://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/
Laatste update: 12/07/2017
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.

