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Aanvraag
Legalisatie of statusverklaring
Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie 
Postbus 30157
9700 LJ  Groningen

Meer informatie
duo.nl
(050) 599 80 36

                 1

1.1 Achternaam

  Eerste officiële voornaam en 
overige voorletters

1.2 Geboortedatum

1.3 Adres

 

 Land

1.4 Telefoon en e-mail

1.5  Wilt u de post op het boven-
genoemde adres ontvangen?     

1.6  Heeft u een contactpersoon of 
-instantie? 

Uw gegevens

|
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |         	Man  	 Vrouw

Dag   Maand  Jaar

Straat                             Huisnummer

|                              |    

Postcode         Plaats

|           |

|
Telefoon            E-mail      

|              |             

 Ja     

 Nee  > Vul hieronder uw postadres in

Straat                               Huisnummer

|                               |
Postcode         Plaats

|           |
Land       

| 

       
 Nee

 Ja > Vul de machtiging bij vraag 1.7  in



2 van 2

1.7   Machtiging contactpersoon of 
-instantie

  Ik verklaar dat ik bereid ben 
alle handelingen bij DUO uit te 
voeren die noodzakelijk zijn voor 
deze aanvraag

  Ik machtig mijn contactpersoon 
of -instantie om alle hande-
lingen bij DUO uit te voeren 
die noodzakelijk zijn voor deze 
aanvraag

      2

2.1 Wat wilt u aanvragen?

2.2   In welke taal wilt u dat de 
 legalisatie wordt afgegeven?            3

Naam instantie (indien van toepassing)

|
Achternaam               Eerste officiële voornaam en overige voorletters

|                  |
Straat                             Huisnummer

|                              |
Postcode          Plaats

|            |
Telefoon          E-mail

|            |

Dag   Maand  Jaar

Handtekening

|

Dag   Maand  Jaar

Handtekening

|

Aanvraag

De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Lees ook de toelichting.

               Aantal   Prijs per stuk  Administratiekosten Totaal

 Legalisatie            |    x € 6,00    € 10,00    €

> Stuur uw originele diploma(’s)/opleidingsdocument(en) mee

 Statusverklaring (uitgebreid)      |    x € 57,00        €

> Stuur een kopie van uw diploma en cijferlijst mee
> De statusverklaring wordt alleen in het Nederlands verstrekt

Eindtotaal  €   
       

Legalisatie    □      In het Nederlands □      In het Engels

Handtekening

Ik geef DUO toestemming om technisch onderzoek te laten doen naar de authenticiteit van het op naam gestelde origi-
nele opleidingsdocument. Ik ga ermee akkoord dat DUO, in geval van een vermoeden van fraude, het originele document 
niet aan mij retourneert, maar voor verificatie doorstuurt naar de onderwijsinstelling. Ik verklaar dat dit formulier naar 
waarheid is ingevuld.

Dag   Maand  Jaar       Plaats        

  |   
Handtekening

|



Documentnaam max 30 tekens 

Bij 2.1 Aanvraag

Aantal 
Vul het aantal documenten in waarvoor u een legalisatie en/of een 
statusverklaring aanvraagt. 
Wilt u een legalisatie van een diploma en bijbehorende cijferlijst? Dan 
telt dat als twee documenten. 

Administratiekosten legalisatie
Vraagt u een legalisatie aan? Dan betaalt u € 10,- administratiekosten 
(aantekenkosten inbegrepen), ongeacht het aantal documenten dat u 
laat legaliseren.  

Statusverklaring
U kunt een uitgebreide, op naam gestelde Nederlandstalige 
statusverklaring aanvragen voor de volgende onderwijssoorten:
• lbo
• vbo
• vmbo
• mavo
• havo
• vwo
• mulo
• hbs
• mms

In de statusverklaring staat welk diploma u heeft behaald en in welke 
vakken u examen heeft gedaan.
Wilt u een algemene beschrijving van uw opleiding? Dan kunt u gratis 
een Nederlands- of Engelstalige standaardverklaring downloaden van 
europass.nl.

Betaling
Als wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen, krijgt u een 
betalingsverzoek per e-mail.
 
Hoe lang duurt het?
Binnen 3 weken na ontvangst van uw betaling krijgt u uw gelegaliseerde 
document(en) of de statusverklaring per post retour.
 

Toelichting
Aanvraag legalisatie of status-
verklaring
Meer informatie
duo.nl


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: Off
	untitled5: Off
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: Off
	untitled57: 
	untitled58: Off
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: Off
	untitled62: Off
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 


