
 

Legalisatie en identificatie (“WWFT-verklaring”) 
 
U heeft van ons kantoor een brief gekregen waarin wij u verzoeken om een volmacht of verklaring te 
ondertekenen en uw handtekening te laten legaliseren.  
Natuurlijk ondertekent u de volmacht/verklaring alleen als u het eens bent met de inhoud; als u daarover 
vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. 
 
Waarom legalisatie en WWFT-verklaring? 
 
Uiteraard is het belangrijk dat vaststaat dat u de volmacht/verklaring zelf heeft ondertekend. Zekerheid 
daarover wordt verkregen door uw handtekening door een notaris te laten legaliseren. Legalisatie betekent, 
dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf de volmacht ondertekend heeft.  
De legalisatie voorkomt twijfel over de echtheid van uw handtekening. 
Daarnaast eist de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) dat de notaris 
de identiteit van zijn cliënten vaststelt aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Deze vaststelling kan 
ook door een andere notaris plaatsvinden.  
 
Waar kan ik mijn handtekening laten legaliseren en wat kost het? 
 
Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren en uw identiteit vaststellen.  
Uw zaak is op ons kantoor in behandeling en daarom verrichten wij deze werkzaamheden kosteloos. Andere 
notariskantoren zullen daarvoor over het algemeen kosten in rekening brengen; om onaangename 
verrassingen te voorkomen is het verstandig om eerst met het kantoor van uw keuze contact op te nemen. 
 
Hoe gaan de legalisatie en identificatie in hun werk? 
 
U ondertekent de volmacht/verklaring niet van tevoren. 
Op onze kantoren kunt u iedere werkdag tussen 9:00 en 17.00 uur terecht.  
Onze vestiging in Tilburg-EnTrada is iedere werkdag tussen 8:30 en 17:30 uur geopend. 
Onze vestiging in Tilburg-Reeshof is op dinsdag tot 20.00 uur geopend. 
 
Indien u voor de legalisatie naar een ander notariskantoor wilt gaan, is het verstandig om van tevoren te 
informeren of u een afspraak moet maken. 
 
Meestal neemt de legalisatie/identificatie slechts een paar minuten in beslag.  
 
U dient bij uw bezoek aan het notariskantoor mee te nemen: 
- de brief die u van ons kantoor gekregen heeft; 
- de volmacht/verklaring; 
- een geldig legitimatiebewijs, dit mag alleen zijn: 
 -  een paspoort; 
 -  een identiteitskaart; 
 -  een Nederlands rijbewijs; 
 - een verblijfsvergunning of ander vreemdelingendocument. 
 
U zet uw handtekening in het bijzijn van de notaris en u toont daarbij uw legitimatiebewijs. De notaris 
legaliseert uw handtekening door te verklaren dat u uw handtekening in zijn/haar bijzijn heeft gezet, en op 
een kopie van uw legitimatiebewijs verklaart de notaris dat hij uw identiteit aan de hand daarvan heeft 
vastgesteld (de WWFT-verklaring). 
 
Daarna stuurt u, als u op een ander notariskantoor bent geweest, de ondertekende volmacht/verklaring en 
de kopie van het legitimatiebewijs met WWFT-verklaring aan ons terug. 
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Disclaimer 

Deze notitie is bestemd om u een globaal beeld van de materie te geven; omwille van de leesbaarheid zijn bepaalde 
nuances achterwege gelaten. Hoewel bij het opstellen van deze notitie uiterst zorgvuldig te werk is gegaan, wordt niet 
ingestaan voor de juistheid en volledigheid van deze notitie; aan de inhoud van deze notitie kunnen geen rechten worden 
ontleend. Daamen de Kort van Tuijl Notarissen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die 
mocht ontstaan door onjuistheid en/of onvolledigheid van deze notitie dan wel door een onjuiste interpretatie daarvan.  
Deze notitie is uitdrukkelijk niet bestemd als vervanging van een persoonlijk adviesgesprek! 
 
Versie: 2 januari 2019 

 
 

Tilburg 

Ellen Pankhurststraat 1 
5032 MD Tilburg 
 
Postbus 3210 
5003 DE Tilburg 
 
Tel.: 013-549 49 49 
Fax: 013-581 05 81 
tilburg@dktnotarissen.nl 

Rijen 

Mary Zeldenrustlaan 30 
5122 CE Rijen 
 
 
 
 
Tel.: 0161-455 851 
Fax: 0161-452 610 
gilzerijen@dktnotarissen.nl 

Reeshof 

Ketelhavenstraat 49 
5045 NG Tilburg 
 
 
 
 
Tel.: 013-549 49 19 
Fax: 013-549 49 00 
reeshof@dktnotarissen.nl 

Udenhout 

Schoorstraat 5 
5071 RA Udenhout 
 
 
 
 
Tel.: 013-549 49 39 
Fax: 013-511 19 08 
udenhout@dktnotarissen.nl 
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