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Deze divisie adviseert, behandelt en verzorgt  
alle consulaire diensten, het legaliseren van documenten,  
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1. AB CONSULAR CONSULTANCY BURO: WIE / WAT? 

Wat kan AB Consular Consultancy voor u betekenen? 

1. Het legaliseren van alle soorten documenten op aanvraag van de klant  

2. Aanvragen van visums voor zakenreizen, toerisme, en verblijfsvergunningen.  

3. Voor mensen die naar België komen voor vakantie en/of werk, Uitnodigingen, Schengen Visa, 

… 

 

Onze dienst adviseert, behandelt en verzorgt: 

o Certificaten van Oorsprong / Health Certificaten / … voor derden.  

o Het legaliseren door consulaten en overheidsdiensten,  

o Het advies voor reisdocumenten, visa aanvragen & vergunningen 

 

Waarom moet u voor AB Consular Consultancy kiezen? De voordelen! 

 Bespaar tijd en geld en vermijd onnodige verplaatsingen en wachttijden  

 De exportdocumenten worden voorzien van de nodige legalisaties door de verschillende 

instanties: Ministeries, Consulaten, Ambassades, Notarissen, …  

 Geen wachttijden bij de betrokken instanties.  

 

 AB = een vast overeengekomen prijs voor: 

Een correcte en snelle aanbieding bij alle instanties,  

Een extra controle op de nauwkeurigheid van de documenten 

Een snelle levering bij de klant. 

 

Wat kan AB doen voor Handelsdocumenten Certificate of Origine (C/O) & 

Health Certificates? 

AB behandelt en verzorgt: 

 Alle aanvragen voor het uitmaken van Certificaten van Oorsprong (C/O) & Health Certificates 

voor derden.  

 Het advies voor Invoer -en Uitvoer Vergunningen  

 Het advies voor Douane Formaliteiten bij Invoer & Uitvoer van Goederen…  

 Het advies voor het legaliseren & certificeren van handelspapieren bij Ambassades, 

Consulaten, Ministeries, Handelsrechtbanken, Federale Overheid, Voedsel Inspectie, Banken, 

…  
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Hoe gaat AB Consular Consultancy te werk? Ons Stappenplan!  

1. De klant contacteert ons  telefonisch of per email (ab.consulting@abeurope.be) 

2. AB haalt de documenten op, of u stuurt ze per post door. 

3. De documenten of visumaanvragen worden zo snel mogelijk behandeld  

4. De documenten worden meteen gecontroleerd  

5. De documenten worden bij de autoriteiten voorgelegd 

6. De documenten worden zo snel mogelijk terug bezorgd 

Er worden indien nodig aanwijzingen gegeven:  

 Eventuele documenten die zouden ontbreken voor een visumaanvraag, en of voor legalisatie, 

dit wordt onmiddellijk meegedeeld. 

Zo wordt er kort op de bal gespeeld, geen onnodige tijd verlies!  

 Documenten die enkel door de VOKA of FAVV dienen getekend te worden, worden dezelfde 

dag aangeboden bij de desbetreffende dienst.  

De dossiers die naar Brussel moeten, worden voorbereid om de dag nadien aan te bieden bij 

de desbetreffende instantie(s) . 

 Van zodra de documenten & visa-paspoort weer in ons bezit zijn, worden deze bij u bezorgd 

of via Taxipost, of door andere koeriersdiensten.  
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2. VISUMS - VISAS 

AB Consular Consultancy Buro => Visa – Visum  

 AB geeft advies en staat in voor het behandelen van visa aanvragen,  

en het indienen ervan bij de Consulaten / Legale Handelskamers.  

 

 Welk soorten visums: 

o Business Visum voor mensen die op zakenreis gaan 

o Toeristenvisum voor mensen die op vakantie of verlof gaan  

o Verblijfsvergunning / Transit Visum 
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3. LEGALISATIES 

Wat is Legalisatie?  

 De procedure waarbij een ambtenaar de echtheid bevestigt van een handtekening op een 

document. 

 Legalisatie is een eenvoudige administratieve formaliteit die geen authenticiteit verleent aan 

de inhoud van een akte.  

 In België zijn verschillende instanties bevoegd om handtekeningen te legaliseren: 

Handelskamers (VOKA, ..), Ministeries, Rechtbanken, Consulaten, Ambassades, Notarissen en 

Politie 

  Afhankelijk van het document moet u zich tot één of meerdere instanties wenden.  

 

Belgische documenten bestemd voor gebruik in België  

 Documenten opgesteld door de ambtenaar van burgerlijke stand of de plaatselijke 

politiecommissaris  (bv: geboorteakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten, bewijs van 

goed zedelijk gedrag) kunnen zonder verdere legalisatie in België worden gebruikt.  

 Onderhandse akten moeten meestal niet worden gelegaliseerd.  

Een onderhandse akte is het geschreven bewijs dat de partijen zelf opstellen. Om geldig te 

zijn moet de akte opgesteld worden in zoveel originelen als er partijen met onderscheiden 

belangen zijn en elk origineel moet het aantal opgestelde exemplaren vermelden 

 De handtekening van een privépersoon kan worden gelegaliseerd door het gemeentebestuur 

van zijn verblijfplaats.  

 Principieel belet niets dat de burgemeester of zijn afgevaardigde, op eigen 

verantwoordelijkheid, de handtekening legaliseert van een persoon die niet in zijn gemeente 

woont.  

 Zo wordt toegestaan dat burgemeesters van kustgemeenten de handtekening legaliseren van 

personen die in de vakantieperiode tijdelijk in hun gemeente verblijven.  
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Belgische documenten bestemd voor het buitenland  

 Documenten (bv: geboorteakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten, bewijs van goed 

zedelijk gedrag) moeten worden gelegaliseerd door de FOD  (=Federale OverheidsDienst) 

Ministerie Buitenlandse Zaken.  

 De FOD Ministerie Buitenlandse Zaken is bevoegd voor de legalisatie van handtekeningen 

van Belgische notarissen / Notariële Akten. 

 Documenten met daarop een handtekening van een Belgische magistraat moeten worden 

gelegaliseerd door de FOD Ministerie Justitie.  

 De handtekening van een beëdigd vertaler moet eerst worden gelegaliseerd door de 

voorzitter van de rechtbank waarbij hij is beëdigd. Daarna door de FOD Ministerie 

Buitenlandse Zaken 

 

Buitenlandse documenten bestemd voor gebruik in België  

 De legalisatie van in het buitenland opgestelde documenten is afhankelijk van het land van 

herkomst, en de reglementen en wetten.  

 Het is raadzaam contact op te nemen met de bevoegde dienst van de FOD Ministerie van 

Buitenlandse Zaken ter plaatse.  

 

 

APOSTILLE – Legalisatie => Wat is het verschil? Vrijstelling van Legalisatie 

 APOSTILLE (“Zegel”) Verdrag van Den Haag Oktober 1961:  

Dit verdrag maakt het uitwisselen van officiële documenten tussen de participerende landen 

eenvoudig.  

Het stelt dat een document van het ene land, voorzien van een apostille, moet aanvaard 

worden in het andere land.  

Er is dus geen verdere legalisatie nodig!  

 Landen die het verdrag ondertekend hebben:  

(Albanië) Duitsland Liechtenstein Sint Vincent en de Grenadines Andorra  

El Salvador Litouwen Slovenië Antigua en Barbuda Estland Luxemburg Spanje Argentinië Fiji  

Macedonië ( FYROM ) Suriname Armenië Finland Malawi Swaziland Australië Frankrijk Malta 

Tonga  

Bahamas Grenada Marshalleilanden Trinidad & Tobago Barbados Griekenland Mauritius  

Tsjechische Republiek België Hongarije Mexico Turkije Belize Ierland Namibië Venezuela 

Bosnië-Herzegovina  

Israël Nederland Verenigd Koninkrijk Botswana Italië Nieuw Zeeland Verenigde Staten van 
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Amerika  

Brunei Darussalam Japan Niue Wit-Rusland Bulgarije Joegoslavië Noorwegen Zuid-Afrika  

China (enkel Hong Kong) Kazakstan Oostenrijk Zweden China (enkel Macau) Kroatië Panama 

Zwitserland Colombia Lesotho Rusland Costa-Rica Letland Sint Kitts en Nevis Cyprus Liberia 

Sint Lucia  

 

 

4. Voedselinspectie: FAVV / AFSCA  

 

 

 FAVV / AFSCA = Voedselinspectie  

 AB Consular Consultancy kan ook een Health Certificate (H/C) opmaken met volmacht van 

de producent, en biedt de H/C aan bij het FAVV, bij ontvangst worden alle documenten 

gecontroleerd op stempels & handtekening. 

 Fytosanitaire documenten behoren ook tot de mogelijkheden, maar deze worden bij de 

bedrijven ter plaatse opgemaakt en getekend door de Inspecteur / Dierenarts . 

De inspecteur / dierenarts die de documenten tekent moet gemachtigd zijn, anders zijn deze 

documenten niet geldig voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en kan er geen 

legalisatie gebeuren.  

1. AB presenteert de documenten aan de Kamer van Koophandel 

2. Na ontvangst van de documenten worden deze gecontroleerd of alle nodige stempels & 

handtekeningen aanwezig zijn & op de juiste pagina('s) staan.  

Indien niet, wordt er ter plaatse, onmiddellijk behandeld om te laten bij stempelen of 

tekenen  

3. Indien er zich problemen voordoen, bespreken we dit met de producent. 

4. Alle kosten worden aan de opdrachtgever gefaktureerd. 
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5. Kamer Van Koophandel - VOKA BECI  

 

 

 VOKA - Kamer van Koophandel viseert certificaten van oorsprong in opdracht van de 

Federale Overheidsdienst Economie.  

 

 

Certificaat van Oorsprong - Informatie 

 
 

Een oorsprongscertificaat is een document waarin de niet-preferentiële of economische 

oorsprong van het te exporteren goed staat vermeld. 

 VOKA - Kamer van Koophandel viseert certificaten van oorsprong in opdracht van de 

Federale Overheidsdienst Economie.  

 Praktisch gezien betekent dit dat de aanvrager van een oorsprongscertificaat zich bij een 

Kamer van Koophandel aanbiedt met een volledig en correct ingevuld stel documenten, 

samen met de nodige bewijsstukken om de oorsprong van de goederen te kunnen 

aantonen.  

 Om het viseren van de gevraagde documenten op een correcte manier te laten verlopen, 

vragen wij om steeds alle nodige documenten ter beschikking te stellen. 

 

Certificaat van Oorsprong bestaat uit: 

1. Een origineel (okerkleur / Lichtoranje)  

2. Eventuele duplicaten (gele kopieën)  

3. Aanvraagformulier (roos / wit kopie, voor en achterkant moeten volledig en correct 

zijn ingevuld, samen met nodige stempel en handtekening.)  
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Extra documenten toe te voegen aan de C/O Aanvraag: 

 Bewijsstukken  

 Aan –en Verkoopfactuur  

 Andere documenten 

 

Op aanvraag van de opdrachtgever kunnen wij een C/O opmaken. 

 

Wie kan een Certificaat van Oorsprong aanvragen? 

 De exporteur legt verklaring af op de achterzijde van het aanvraagformulier, voegt een 

verkoopfactuur bij zijn aanvraag, en voegt een leveranciersverklaring of certificaat en 

aankoopfactuur bij.  

 De expediteur zorgt voor alle nodige bewijsstukken en vermeldt zijn coördinaten in vak 9.  

De exporteur of zijn expediteur moeten hun certificaten aanbieden bij de gemachtigde 

instantie in hun regio. 

 Elke exporteur kan in principe een C/O aanvragen.  

 De exporteur moet immers alle noodzakelijke uitvoerdocumenten bij elkaar brengen en alle 

formaliteiten die nodig zijn voor de verzending, vervullen. 

 Het maakt geen verschil of de exporteur de goederen zelf geproduceerd heeft, of van derden 

heeft gekocht. De expediteur mag een C/O aanvragen.  

 In dit geval moet bewezen worden dat deze derde door de uitvoerder gemachtigd is een 

certificaat aan te vragen.  

 De aanvrager meldt zich met het ingevulde certificaat en aanvraagformulier bij de 

gemachtigde instantie.  

 Dit is in de meeste gevallen een Handelskamer (VOKA, ..)  

 In sommige gevallen wordt een beroepsfederatie gemachtigd certificaten van oorsprong af te 

leveren.  

 Indien exporteurs met documentaire kredieten werken, dienen de vermeldingen op de 

verschillende documenten zeer precies opgegeven te worden.  

 De exporteur moet bij het aanvaarden van documentair krediet er rekening mee houden dat 

sommige vermeldingen niet op het C/O mogen voorkomen.  
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6. Notarissen  

 

 

 Het ID Bewijs van de persoon die op de documenten heeft getekend moet worden 

voorgelegd 

 Legaliseren van Aktes / Overeenkomsten / Contracten 

 

 

7. Vertalers  

 

 

 Beëdigde & niet-beëdigde Vertalers   

 Op aanvraag! 
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8. Rechtbanken   

Rechtbank van Eerste Aanleg  

 

 De rechtbank bevestigt dat de vertaling door een beëdigd vertaler geschiedde en werd 

getekend, en wordt vervolgd door de legalisatie.  

 Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zorgt voor de bevestiging en de legalisatie. 

 

 

Rechtbank van Koophandel / Griffie 

 

 Altijd vermelden dat de documenten voor het buitenland zijn bestemd, verplichte extra 

stempel!  

 Voor het laten tekenen van bovenstaand document bekendmaking in het Staatsblad of 

Aanvraag van Starter 
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9. Federale Overheidsdiensten - FOD 

FOD Justitie  

 

 De Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Legalisatie  

 Gecertificeerde documenten die van de Rechtbank van 1ste aanleg komen zijn de 

vertalingen. 

 Pas nadat de documenten door het ministerie van Justitie zijn getekend, kunnen deze 

aangeboden worden bij Ministerie van Buitenlandse Zaken  

 

FOD Economie  

 

 Dit zijn documenten met daarin de status van een bedrijf.  

Deze worden/werden verkregen bij het ondernemingsloket. 

 Deze dienen voorzien te zijn van stempel & handtekening van het Ministerie van Economie, 

indien men deze wil laten legaliseren door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 Als de documenten niet getekend zijn, gaat AB deze presenteren bij het FOD Economie, voor 

te laten tekenen. 
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FOD Volksgezondheid  

 

 Uitleg aan te vullen  

 

10. Ministeries 

 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Onderwijs  

 

 Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs 

 Legaliseren van Diploma's & Getuigschriften 

 

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken - Info 

 

 ….. 

 ….. 
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11. ABLCC & BLCC 

ABLCC => Arabic Belgian Luxembourg Chamber Of Commerce 

 

 Landen die ressorteren onder het ABLCC, dienen door deze Kamer te worden gelegaliseerd 

 Dit zijn landen uit het Midden-Oosten: 

Saudia-Arabia: C/O & Invoice  

Oman: C/O & Invoice  

United Arab Emirates: C/O & Invoice  

Qatar: elk blad dat enkel door de VOKA is getekend  

Bahrein  

Kuwait 

Jordan 

Yemen 

Libanon 

Egypte  

 

 

BLCC => Belgo Lybian Chamber Of Commerce 

 

De documenten die u wenst te laten legaliseren door het consulaat van Libië, moeten 

verplicht door deze Kamer uitzonderlijk worden gelegaliseerd 
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12. Allerlei 

Bezorgen van documenten  

 Douane: 

Wij kunnen zorgen voor Blanco ATR of EUR 1 documenten.  

 VOKA: 

Wij kunnen zorgen voor Blanco originele Certificaten van Oorsprong (C/O) en bijhorende 

kopie. 

Originele en gele copijen: hiervoor moet niets betaald worden.  

 

 

Terugsturen van documenten  

 Terugsturen van afgewerkte documenten door eigen diensten, of andere koeriersdiensten  

 Indien u dit wenst kunnen wij ook BUITENLANDSE zendingen opsturen, op aanvraag. 

 Wij kunnen u een scan van uw documenten bezorgen.  

Een kopie van de behandelde documenten in ons bezit is steeds ter beschikking.  
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Procedure voor Certificaat  of Free Sale - Certificaten van Vrije Verkoop  

 Het certificaat wordt opgesteld op briefhoofd van de onderneming.  

Indien de goederen in België onderworpen zijn aan een specifieke tussenkomst van een 

overheidsadministratie of daartoe gemachtigde organisatie dient de onderneming de nodige 

stukken voor te leggen die aantonen dat deze formaliteiten inderdaad nageleefd werden ( 

vergunning, … )  

U kunt tevens controleren of de producten op de lijst van " verboden toestellen “.  

Als bedrijf kan u ook deze lijst raadplegen op de site van het Ministerie van Economische 

Zaken. www.mineco.fgov.be  

 Verdrag van Schengen en tussen de opgenoemde landen is enkel de ID-kaart 

(identiteitskaart) noodzakelijk. 

België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje, Grienkenland, 

Oostenrijk, Denemarken, Finland, IJsland Noorwegen, Zweden, Cyprus, Estland, Hongarije, 

Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Tsjechië, Zwitserland, Roemenië, Bulgarije en 

Liechtenstein.  

 

 Reizen met Belgische ID-kaart is mogelijk naar: Albanië, Andorra, Bosnië-Herzegovina, 

Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Egypte (minimum 

geldigheid van 6 maanden ), Estland, Finland, Faroer-eilanden, Frankrijk, Guyane, 

Guadeloupe, Martinique, Réunion, Griekenland, Groenland, Hongarije, Ierland, IJsland Italië," 

( Jordanië ) ", Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, 

Marokko, Monaco, Montenegro, Nederland, Noord-Cyprus, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, 

Portugal, Roemenië, San Marino, Senegal, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, 

Tunesië, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Gibraltar, Guernsey, Jersey, Mann, 

Zweden en Zwitserland.  

 

http://www.mineco.fgov.be/

