
 Consulaire diensten 

 

 

NIETIGVERKLARING 

 

Algemene voorwaarden: 

Gelieve uw vragen over de te volgen procedure rechtstreeks aan de plaatselijke Filipijnse 
overheden te stellen, zoals de RTC of Regional Trial Court (vergelijkbaar met een Rechtbank van 
Eerste Aanleg in België) van uw woonplaats. Het is tevens aan te raden advies te vragen aan een 
advocaat met ervaring op dat vlak (vraag hem/haar u het vonnis te tonen). 

Na afloop van de procedure dient u de volgende documenten voor te leggen: 

1) Volledig gelegaliseerd en vertaald VONNIS VAN DE RECHTBANK (lees zorgvuldig de 
informatie in onze rubriek LEGALISATIE). 
 

2) Volledig gelegaliseerde en vertaalde VERMELDING VAN DEFINITIEVE UITSPRAAK / 
CERTIFICAAT VAN AFSLUITING / DEFINITIEVE VERORDENING (in het Engels heeft dit 
document verschillende namen: ENTRY OF FINAL JUDGMENT / CERTIFICATE OF 
FINALITY / FINAL DECREE). Lees hiervoor zorgvuldig de informatie in onze rubriek 
LEGALISATIE. 
 

3) Volledig gelegaliseerde en vertaalde VORIGE HUWELIJKSAKTE met de vermelding van 
nietigverklaring in de marge. Lees hiervoor zorgvuldig de informatie in onze rubriek 
LEGALISATIE. 

 

Procedure: 

Als u in de registers van de ambassade ingeschreven bent, geeft u de originele documenten af aan 
het consulair loket (niet het loket voor legalisatie) zodat wij uw gegevens in het rijksregister kunnen 
aanpassen. De documenten worden aan uw dossier toegevoegd en blijven op de ambassade. U kunt 
hiervoor vrijelijk tijdens de openingsuren van de ambassade langskomen. Een afspraak maken is niet 
nodig. Als u niet persoonlijk kunt langskomen, kunt u een vertegenwoordiger aanduiden mits u de 
betreffende persoon een schriftelijke volmacht meegeeft. Er zijn geen kosten verbonden aan de 
inschrijving van de akte. 

Als u nog in België ingeschreven bent, moet u de originele, volledig gelegaliseerde en vertaalde 
documenten ter inschrijving bij uw gemeente binnenbrengen zodat de wijzigingen in het rijksregister 
kunnen opgenomen worden. Dit geldt tevens indien u nog in de registers van de Belgische 
ambassade in een ander land ingeschreven bent. 


