In Nederland afgegeven documenten voor gebruik in het buitenland
Nederlandse (bron)documenten die rechtstreeks gelegaliseerd kunnen
worden (handtekeningen zijn bekend bij de legalisatiebalie).




































Nederlandse gemeenten (b.v. akten van de burgerlijke stand, verklaring van goed
gedrag, legalisaties verricht door een gemeente, ook die van de
leerplichtambtenaar. Doet de gemeente dit niet, dan het document laten legaliseren
door een notaris, de rechtbank en het Ministerie van Veiligheid en Justitie).
Rechtbank
IND (o.a. verklaring van het Nederlanderschap)
Kamers van Koophandel (o.a. uittreksels handelsregister)
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
-Landbouwdiploma's
-Centraal Orgaan voor kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)
-College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (CTB)
-Plantenkundige dienst
-Hoofd Productschap Akkerbouw (HPA)
-Raad voor Plantenrassen
-Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproduktie (RIKILT-DLO)
-Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole
-Rijksdienst voor Keuring van Vee en Vlees
-Veterinaire dienst
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
-Diploma's ISS, ITC en IHE (deze zijn medeondertekend door OCW te Den Haag)
-Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
-College ter beoordeling van geneesmiddelen
-Directie Algemene Gezondheidszorg en beroepen
-Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken (W&V)
-Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
-IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
-CIBG (Centraal Infopunt Beroepen in de gezondheidszorg) – BIG Register
-Nederlands Vaccin Instituut (NVI)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
-Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst
-Directoraat-Generaal Goederenvervoer (scheepsvaartinspectie)
-Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
Ministerie van Financien
NUFFIC
UNESCO
Alle overige ministeries
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Sociaal Economische Raad (SER)
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO)
Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen / Aruba
Gemeentelijk Administratiekantoor (GAK)
ANWB
Benelux Merkenbureau + Benelux Bureau van de Intelectuele eigendom
Keesom & Hendriks
Nederlandse Organisatie voor toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
Politie
Vreemdelingenpolitie
Koninkijke Landmacht
Koninklijke Marine
Koninklijke Luchtmacht
Koninklijke Marechausse
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Kadaster
Raad voor Rechtsbijstand
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Niet rechtstreeks legaliseren, tussenstap(-pen) nodig
Het komt voor dat een instantie (bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel) stempels zet die
het CDC niet legaliseert op kopie documenten. Zoals “Seen by……” of “Seen for
copy………”. Stempels met de tekst “Seen by..” legaliseert het CDC namelijk nooit.
Stempels met de tekst “Seen for copy ……” kan het CDC alleen legaliseren wanneer het
document ook door die instanties is uitgegeven.

Instantie
Diploma's
scholen/universiteiten
Medische opleidingen
(niet OCW)

Tussenstappen
Eerst laten legaliseren door de afdeling diplomawaardering van Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW te Groningen.

Medische registratie van verpleegkundigen/ artsen valt onder het CIBG/BIGregister.
Specialistendiploma’s eerst laten legaliseren door het CIBG/BIG-register.
Inservice-diploma’s
Het betreft de opleidingen tot verpleegkundige A (ziekenhuis), verpleegkundige B
(psychiatrisch ziekenhuis), Z-verpleegkundige (zwakzinnigen oftewel verstandelijk
gehandicaptenzorg) en ziekenverzorgende (nu Verzorgende IG) eerst legaliseren
door het CIBG/BIG-register.

Opleidingen die niet
onder OCW vallen

ORIGINELE diploma's van instanties die niet door DUO gelegaliseerd worden,
kunnen door de Kamer van Koophandel gelegaliseerd worden (notaris, rechtbank
mag ook altijd).
LET OP! De stempel van de Kamer van Koophandel moet wel origineel zijn en de
volgende tekst bevatten: Gezien voor legalisatie…
Kopie diploma's van niet DUO instanties worden alleen door ons gelegaliseerd als
de legalisatieketen notaris, rechtbank gevolgd is.
LET OP: een aantal opleidingen kan onder een ander ministerie vallen, b.v. horecaschool onder het Ministerie van Economische Zaken.

Medische verklaring van Eerst laten legaliseren door CIBG/BIG-register.
(huis)artsen
Verklaring van
dierenartsen

Notarissen/beëdigde

EU) dierenpaspoorten eerst laten legaliseren door de veterinaire dienst waar de
dierenarts staat geregistreerd. (Valt onder Voedsel en Warenautoriteit)

Eerst laten legaliseren door de rechtbank waar de betreffende notaris/vertaler staat
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vertalers

geregistreerd.
(EU) dierenpaspoorten eerst laten legaliseren door de veterinaire dienst waar de

Verklaring van bedrijven Eerst laten legaliseren door de Kamer van Koophandel waar het bedrijf staat
ingeschreven (b.v. statuten, analyserapporten).
Documenten van de
belastingdienst

Eerst laten legaliseren door het Ministerie van Financiën te Den Haag.

Volmacht (power of
attorney)

Eerst laten legaliseren door een notaris. Eventueel kan een gemeente ook een
handtekening op een volmacht legaliseren.

Kopieën van paspoorten

Eerst laten legaliseren door de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven
(voor eensluidende fotokopie).

Kopieën van
dienst/diplomatieke
paspoorten

Eerst laten legaliseren door DCM/RL.

Handtekening van
particulieren

Eerst laten legaliseren door de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven. Dit
geldt óók voor BZ ambtenaren die niet uit hoofde van hun functie tekenen!

PAN documenten

Zogenaamde 'PAN' documenten (Permanent Account Number)benodigd als men
een bedrijf in het buitenland wil vestigen, eerst laten legaliseren door: óf de
gemeente waar de houder van het PAN document staat ingeschreven óf de KvK.

Documenten van
advocaten

Documenten van advocaten moeten eerst door een notaris, dan door de rechtbank
waar de notaris staat ingeschreven gelegaliseerd worden.

Leerplichtambtenaar van De handtekening van een leerplichtambtenaar van de gemeente moet gelegaliseerd
de gemeente
worden door de "legalisatiebalie" van de gemeente. Doet de gemeente dit niet,
dan: notaris, rechtbank.
Documenten van
Internationale
Organisaties

Documenten van de
British Council

Documenten van Internationale Organisaties (OPCW, ICTY e.d.) eerst laten
legaliseren door DKP en dan door CDC.

Eerst laten legaliseren door het Britse Consulaat-Generaal in Amsterdam.
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