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Factsheet legalisatie
Legalisatie van leaseverklaringen, berijders
verklaringen of autoverklaringen (volmachten) 
voor Marokko, Tunesië, Turkije, Oekraïne,  
Rusland en WitRusland.

In Marokko, Tunesië, Turkije, Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland 
mag je alleen met de auto van een ander rondrijden als je de 
schriftelijke toestemming van de eigenaar van de auto hebt. Ook 
voor andere landen kan deze eis gelden. Ga voor informatie naar 
de website van de ANWB en zoek op voertuigdocumenten gevolg 
door de naam van het bestemmingsland.

Zo’n toestemming noemen we een volmacht en kent de volgende benamingen:
• Leaseverklaring
• Berijdersverklaring
• Autoverklaring

De eigenaar van de auto geeft toestemming op papier om met zijn auto te mogen rijden. Deze volmachten 
zijn pas geldig wanneer ze ook nog getekend (gelegaliseerd) zijn. De procedure voor legalisatie verschilt 
per situatie. Er zijn drie situaties te benoemen.
Aanvragen bij KVK moeten digitaal plaatsvinden.

Verschil tussen auto lenen van bedrijf of van een particulier
De procedure voor legalisatie verschilt per situatie. Er zijn drie  situaties te benoemen:

Situatie 1 (bedrijf):
Je leaset, huurt of leent een auto bij een in Nederland gevestigd autoleasebedrijf, autoverhuurbedrijf 
of werkgever.
Er zijn 3 soorten bedrijven te benoemen die eigenaar van de auto kunnen zijn. Dat zijn lease
maatschappijen, autoverhuurbedrijven of het bedrijf waar je in dienst bent. Deze bedrijven moeten  
in Nederland gevestigd zijn.

De eigenaar van de auto stelt zelf de volmacht op. Voor informatie over de vorm en inhoud van de 
volmacht en de te volgen procedure neemt de eigenaar contact op met het consulaat of ambassade 
van het land waar je naartoe gaat. Je vindt hier een voorbeeld voor een volmacht voor Marokko.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen/overzicht-landen-en-gebieden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen/overzicht-landen-en-gebieden
https://naarmaroc.com/product/machtiging-auto-marokko/


De eigenaar van de auto stelt de volmacht op zijn eigen papier op. De volmacht moet ondertekend zijn 
door iemand binnen het bedrijf die dat ook mag tekenen. Hierna stuurt hij de aanvraag voor legalisatie 
naar KVK. Dat gaat digitaal. Voordeel van digitaal is dat je sneller (meestal binnen een dag) de legalisatie 
terugkrijgt. Digitaal aanvragen gaat via Visumdiensten of Douaneexpediteurs. Contactgegevens vind je 
eenvoudig via zoekmachines op internet op de trefwoorden: ‘consulaire legalisatie’, ‘ambassade legalisatie’ 
of ‘douane expediteurs’. Informeer vooraf bij deze dienstverleners naar de precieze mogelijkheden en 
hun tarieven.

LET OP:
Alle aanvragen voor legalisatie bij KVK moeten digitaal plaatsvinden. KVK heeft GEEN balie voor het 
legaliseren van deze documenten. Bij KVK langskomen voor legalisatie van de volmacht is dan ook 
NIET MOGELIJK.

Na legalisatie door de KVK moet de leaseverklaring / berijdersverklaring ook nog door een Rechtbank
in Nederland van een Apostille worden voorzien. Het document is nu klaar om gebruikt te worden in het
land waar je naartoe gaat.

Situatie 2 (particulier):
Je hebt de Marokkaanse, Turkse, Tunesische, Oekraïense, Russische of Wit-Russische nationaliteit 
en je leent een auto van een particulier met dezelfde nationaliteit. Die particulier is de eigenaar van 
de auto.
Deze volmacht laat je direct legaliseren door de ambassade of het consulaat van het land waar je 
naartoe gaat. Legalisatie via KVK of Apostille door de Rechtbank is niet mogelijk.

Situatie 3 (particulier):
Je leent een auto van een particulier met de Nederlandse nationaliteit die eigenaar van de auto is.
Je laat de volmacht legaliseren door de gemeente waar de eigenaar van de auto woont. Na legalisatie 
door de gemeente laat je door de Rechtbank een Apostille op de volmacht plaatsen.Het document is nu 
klaar om gebruikt te worden in het land waar je naartoe gaat. Legalisatie via KVK is niet mogelijk.

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/exportdocument-aanvragen/legalisatie-en-certificering/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/exportdocument-aanvragen/legalisatie-en-certificering/
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/apostille-legalisatie/Paginas/Overzicht-rechtbanken.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/apostille-legalisatie/Paginas/Overzicht-rechtbanken.aspx

