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Wet van 18 april 2018 tot uitvoering van de 
Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 
betreffende de bevordering van het vrije verkeer 
van burgers door vereenvoudigde overlegging 
van bepaalde openbare documenten in de 
Europese Unie en tot wijziging van Verordening 
nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) 
(Uitvoeringswet verordening overlegging 
openbare documenten) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat wetgeving nodig is ter 

uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het 
vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde 
openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Veror-
dening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200). 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1  

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder 
«de verordening»: de verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het 
vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde 
openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Veror-
dening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200). 

Artikel 2  

1. Onze Minister wijst de centrale autoriteit, bedoeld in artikel 15, eerste 
lid, van de verordening aan. 

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over 
de taken en bevoegdheden van de centrale autoriteit. 
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Artikel 3  

De Wet rechten burgerlijke stand wordt als volgt gewijzigd:
  

In artikel 2, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot 
van onderdeel e door een puntkomma een nieuw onderdeel toegevoegd, 
luidende:

f. voor elk meertalig modelformulier als bedoeld in artikel 7, eerste lid, 
van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de 
Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van 
burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare 
documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening 
nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200). 

Artikel 4  

Deze wet treedt in werking met ingang van 16 februari 2019. 

Artikel 5  

Deze wet wordt aangehaald als: Uitvoeringswet verordening 
overlegging openbare documenten. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te Wassenaar, 18 april 2018 
Willem-Alexander 

De Minister voor Rechtsbescherming, 
S. Dekker 

Uitgegeven de twaalfde juni 2018 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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