VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
Deze reis is door 2 personen gemaakt

HOELANG DUURDE DE REIS?
Der reis duurde 1 dag

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Op grond van de EU-verordening 1191/2016 tot vrijstelling van legalisatie en vereenvoudiging van formaliteiten
vervult de gemeente Den Haag binnen de EU voor het Koninkrijk der Nederlanden de rol van ‘centrale
autoriteit’. De verordening is ingegaan op 16 februari 2019
De vergadering betrof een bijeenkomst van alle ‘centrale autoriteiten’ uit de andere 27 lidstaten .De
vergadering was in hybride vorm; een aantal personen was in Brussel en een aantal op de (thuis)werkplek
In deze vergadering is per land stil gestaan bij de vorderingen tot nu toe. Verder kwam een voorstel -van
Cyprus ter tafel hoe om te gaan met fraude/gefraudeerde documenten en het aanbieden/signaleren van deze
documenten in IMI. Ook was er aandacht voor de upgrade van de gebruiksvriendelijkheid van zowel het IMIsysteem.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
EU-congres centrum, Rue Froissart, Brussel

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
•
•
•

EU-ambtenaren van het Directoraat-Generaal voor Justitie en Gebruikers; directoraat Civil and commercial
justice
Collega’s uit de andere EU-staten die eveneens de rol van ‘centrale autoriteit’ in hun land uitoefenen
Vertegenwoordiger van de EVS (Europäisches Verband von Standesbeamtinnen und Standesbeamten)

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
•
•
•
•

•

Afstemming
Bekendheid
Informatie over de voortgang
Informatie verkregen om te delen met ministerie van Justitie en Veiligheid, de NVVB (Nederlandse
Vereniging voor Burgerzaken) die de andere Nederlandse gemeenten over de gevolgen van de invoering
van deze verordening moet informeren
Introductie van nieuwe collega in Brussel en bekend maken met netwerk i.v.m. aankomende pensionering
huidige functionaris

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Ongeveer elk half jaar vindt een dergelijk overleg plaats. De principe-afspraak is gemaakt dat voortaan
vergaderingen ééns per jaar zullen plaatsvinden, tenzij het noodzakelijk is eerder bijeen te komen.

