Informatie opvragen uit het Duitse
bevolkingsregister - “Melderegister“
Algemeen
In Duitsland heeft elke gemeente een eigen bevolkingsregister. Er bestaat vooralsnog geen overkoepelend centraal
register. Dit heeft tot gevolg dat elke gemeente enkel over eigen ingeschreven inwoners informatie uit het
bevolkingsregister kan raadplegen.
Nederlandse en Belgische (bestuurs-)organen kunnen gegevens uit het gemeentelijke bevolkingsregister in een
Duitse gemeente opvragen middels een digitale of schriftelijke aanvraag – een ‘Melderegisterauszug’.
Hiervoor heeft het Nederlands/Belgisch bestuursorgaan een (actueel of oud) adres in Duitsland nodig om te bepalen
bij welk gemeentelijk bevolkingsregister de aanvraag ingediend moet worden.

Doel van informatie-aanvraag
Een aanvraag uit het Melderegister kan fungeren voor twee doeleinden:
-

Adresverificatie: Het buitenlands (bestuurs-) orgaan wil een opgegeven adres verifiëren.
Actueel inschrijfadres opvragen: Het buitenlands bestuursorgaan heeft een oud inschrijfadres en wil het
actuele inschrijfadres achterhalen.

Adresverificatie
- Adresinschrijving controleren
Indien een Belgisch of Nederlands (bestuurs-)orgaan beschikt over een Duits woon –of postadres waarvan men wil
controleren of de persoon daadwerkelijk staat ingeschreven, kan het aanvragen van een adresverificatie uitkomst
bieden.
Ter illustratie: Een Nederlandse gemeente heeft een openstaande vordering tegen een persoon die woonachtig is
in Duitsland. De persoon reageert niet op schriftelijke verzoeken tot betaling. De Nederlandse gemeente wil laten
controleren of de persoon daadwerkelijk op het opgegeven adres staat ingeschreven.
- Lokaal onderzoek
Een Nederlands of Belgisch (bestuurs-)orgaan kan een Duitse gemeente ook vragen een lokaal onderzoek in te
stellen om te achterhalen of de persoon ook feitelijk op het ingeschreven adres leeft. De gemeenten doen dit echter
alleen bij voldoende personele mogelijkheden. Hiervoor wordt een aparte vergoeding in rekening gebracht.
Actueel inschrijfadres achterhalen op basis van een oud adres
Indien de Nederlandse gemeente beschikt over een oud adres van de persoon in Duitsland, is het mogelijk om
het actuele inschrijfadres te achterhalen. De Nederlandse gemeente kan dan een aanvraag uit het Melderegister
richten aan de betreffende Duitse gemeente waar de persoon heeft gewoond. De Duitse gemeente kan de
Nederlandse gemeente op basis van dat verzoek doorverwijzen naar de gemeente waar de persoon destijds naar
is verhuisd. Hoewel het enige inspanning vergt, kan men op deze manier stapsgewijs het actuele inschrijfadres van
een persoon achterhalen.
De gegevens van verhuizingen worden voor bepaalde tijd bewaard. De bewaartermijnen verschillen per deelstaat
in Duitsland. Dit is meestal een termijn van vijf jaar. Na verloop van de bewaartermijn worden de gegevens
vernietigd. Zie voor meer informatie ‘bewaartermijnen’.

Aanvraag- procedure
Om informatie te verkrijgen uit het bevolkingsregister is het noodzakelijk om de betreffende persoon te identificeren.
Hiervoor zijn de voornaam, de achternaam, het adres en/of de geboortedatum van de gezochte persoon nodig. Ook
moet altijd worden bevestigd dat de gegevens niet worden gebruikt voor reclame- en adresgegevens.

Twee soorten aanvragen
Er zijn twee soorten aanvragen te onderscheiden:
1.
Eenvoudige informatie – ‘einfache Melderegisterauskunft’
De aanvraag van eenvoudige informatie levert basisinformatie over de voor- en achternamen en adressen.1 Uit de praktijk
blijkt dat deze informatie, naast bepaalde overheidsinstellingen, ook door individuele particulieren kan worden opgevraagd.
Een aanvraag door een buitenlandse overheidsinstelling wordt behandeld als een aanvraag door een individu. 1 Voor een
adresverificatie volstaat een aanvraag tot eenvoudige informatie.
2.
Uitgebreide informatie – ‘erweiterte Melderegisterauskunft’
Uitgebreide informatie wordt alleen verstrekt als een legitiem belang wordt aangetoond (bijvoorbeeld een rechtsvordering).
Dan kan, naast de hierboven genoemde eenvoudige informatie, informatie worden verstrekt over:
Vorige voor- en achternamen / Geboortedatum en –plaats / Juridische vertegenwoordigers / Nationaliteit / Vorige adressen /
Datum verhuizing in en uit / Burgerlijke staat / Voornaam, achternaam en adres van de echtgenoten /
Datum en plaats van overlijden.1
De geïdentificeerde persoon wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van de verstrekking van een uitgebreide
informatieverstrekking, met vermelding van de ontvanger van de gegevens. Dit is niet van toepassing indien een juridisch
belang kan worden aangetoond.
Vorm
In de regel moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend voor informatie uit het bevolkingsregister. In het geval van grote
gemeenten (bijv. Aken, Bonn, Keulen) kan de informatie elektronisch worden opgevraagd.
De wet bepaalt niet in welke vorm de informatie uit het bevolkingsregister moet worden verstrekt. De gemeente kan de
informatie schriftelijk of mondeling verstrekken aan de aanvrager.
Kosten
Informatie uit het bevolkingsregister is onderworpen aan een vergoeding en moet meestal vooraf worden betaald. Het tarief
varieert van gemeente tot gemeente (15 euro bijv. in Keulen voor een ‘erweiterte Meldeauskunft’).
Bewaartermijnen
Registratiegegevens van verhuizingen en overledenen worden meestal na 5 jaar gewist. Indien de adresgegevens ouder dan
vijf jaar zijn, kan een aanvraag worden ingediend voor het verkrijgen van archiefinformatie. De gegevens in het archief worden
na 25 tot 30 jaar verwijderd.

Commerciële dienstverlening
Indien niet duidelijk is aan welk gemeentelijk registratiekantoor (‘Meldeamt) de aanvraag voor informatie gericht moet worden,
bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van commerciële dienstverlening, zoals Das Datenhaus (www.das-datenhaus.de).
Aan elke aanvraag zijn kosten verbonden.

Format - aanvragen
Het EURIEC heeft twee standaard formats ontwikkeld voor het aanvragen van de “einfache Melderegisterauskunft
+ örtliche Ermittlungen” en een “erweiterte Melderegisterauskunft”. Deze documenten zijn via de website te
downloaden.

Vragen of meer informatie?
Neem dan contact op
met het EURIEC

T: +31 (0)88 16 87 380
E: euriec.rik.limburg@politie.nl
W: www.euriec.eu

