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 Wat is een legalisatie? Wat is een apostille? Is dat voor elk document 

nodig? 

Door de legalisatie of apostille wordt uw Belgisch document bruikbaar in het buitenland, en uw 
buitenlands document bruikbaar in België. Een apostille is een soort legalisatie. 
 
Meerdere elementen bepalen of u een legalisatie of apostille nodig heeft. 
 
Klik hier om te weten te komen of u een legalisatie of een apostille nodig heeft.  
 

OPGELET 

 
U kan bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel enkel terecht voor het 
legaliseren van uw Belgisch document, m.a.w. voor de legalisatie van een beslissing van onze 
rechtbank. 
 
Voor de legalisatie van een vertaling zal de vertaler vanaf 1 januari 2021 nieuwe richtlijnen 
moeten naleven. Klik hier voor meer info omtrent deze richtlijnen. 
 
Voor het apostilleren van uw document dient u contact op te nemen met de FOD Buitenlandse 
Zaken. Dit kan bij voorkeur via elegalisation@diplobel.fed.be . 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/zoekcriteria
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_brussel/richtlijn-legalisatieprocedure-201218.pdf
mailto:elegalisation@diplobel.fed.be


 

 Voorwaarden waaraan het te legaliseren document moet voldoen 

1. Beslissing  
 
De beslissing of het document moet door onze rechtbank verleend zijn en in origineel door 
een griffier ondertekend zijn, bijvoorbeeld een eensluidend afschrift. 
 

2. Vertaling 
 
Vanaf 1 januari 2021 zal de vertaler nieuwe richtlijnen moeten naleven. 
 
Klik hier voor meer informatie. 

 

  

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_brussel/richtlijn-legalisatieprocedure-201218.pdf


 Wat is de volgorde van de te ondernemen stappen om een 

echtscheiding buiten de E.U. over te schrijven? 

1. Op de griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel 

 

 eensluidend afschrift van het vonnis in echtscheiding aanvragen 

 

 Waar? 

 

Op de dienst voor kopieën en uitgiften (loket 2) van de burgerlijke griffie 

van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel en voor zover 

het vonnis door onze rechtbank werd uitgesproken 

 

 Wat is de kostprijs? 

 

3 euro per pagina 

 

  



 Hoe kan ik deze dienst bereiken? 

 

nreabrussel.uitgiften@just.fgov.be 

 

 bewijsschrift van afwezigheid van beroep en van verzet 

 

 Waar? 

 

Op de dienst van de legalisaties en de akten van de griffier (loket 4) van de 

burgerlijke griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg 

Brussel en voor zover het vonnis door onze rechtbank werd uitgesproken  

 

 Wat is de kostprijs? 

 

35 euro 

 

 Hoe kan ik deze dienst bereiken? 

 

nreabrussel.burg@just.fgov.be 

  

mailto:nreabrussel.uitgiften@just.fgov.be
mailto:nreabrussel.uitgiften@just.fgov.be
mailto:nreabrussel.uitgiften@just.fgov.be
mailto:nreabrussel.burg@just.fgov.be


2. Legalisatie op de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg 

 

 Waar? 

 

Op de dienst van de legalisaties en de akten van de griffier (loket 4) van de 

burgerlijke griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg 

Brussel. 

 

 Wat is de kostprijs? 

 

Gratis 

 

 Hoe kan ik deze dienst bereiken? 

 

nreabrussel.burg@just.fgov.be 

 

  

mailto:nreabrussel.burg@just.fgov.be
mailto:nreabrussel.burg@just.fgov.be
mailto:nreabrussel.burg@just.fgov.be


3. Legalisatie op de Federale Overheidsdienst Justitie 

 Waar? 

 

FOD Justitie 

Dienst Legalisaties en Parlementaire vragen 

Waterloolaan 115 

1000 Brussel 

 

 Wat is de kostprijs? 

 

Gratis 

 

 Hoe kan ik deze dienst bereiken? 

 +32 2 542 65 32 

 +32 2 542 70 52 

 legaI@just.fgov.be 

mailto:legaI@just.fgov.be


 Wat zijn de openingsuren van deze dienst? 

 

OPGELET: CORONAMAATREGELEN 

U kunt zich, zonder afspraak, aanmelden aan het loket van de dienst 

legalisaties van de FOD Justitie op dinsdag en donderdag, van 9 tot 12u.  

 

Indien u zich absoluut onmogelijk kunt verplaatsen, kunt u uw documenten 

per post versturen naar bovenstaand postadres. 

Opgelet: vermeld ook het adres waarop de documenten dienen te worden 

teruggezonden. 

 

 

 

  



4. Legalisatie op de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken 

 

 Waar? 

 

FOD Buitenlandse Zaken 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Dienst Legalisatie 

Karmelietenstraat 27 

1000 Brussel 

 

 Wat is de kostprijs ? 

 

De prijs voor een legalisatie of apostille is steeds 20 euro per document. 

 

  



 Hoe kan ik deze dienst bereiken? 

 

 +32 2 501 32 00 

 +32 2 501.87.63 

 n.v.t. 

 elegalisation@diplobel.fed.be 

 

 Wat zijn de openingsuren van deze dienst? 

 

Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u 

 

  

mailto:elegalisation@diplobel.fed.be


5. Vertaling (indien nodig) 

 

 dient te gebeuren door een beëdigde vertaler 

 voor nadere informatie kan u zich wenden tot de dienst van het nationaal register 

voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. 

 

 Waar? 

Nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken 

en vertalers-tolken 

Waterloolaan 80 - 6de verdieping 

1000 Brussel 

 02/552.28.40 

 NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be 

 

mailto:NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be


 Frequently Asked Questions 

Klik hier voor veel gestelde vragen en antwoorden over het legaliseren of apostilleren van 
documenten. 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/faq
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/faq

