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LEGALISATIE* 
(Principes en Contacten) 

 
PRINCIPES: 
 
De legalisatie van een document is het voor echt verklaren van een originele en bekende handtekening of 
zegel, die op het document voorkomt, en die gekend is bij de autoriteit die het document zal legaliseren. 
Een document moet gelegaliseerd worden wanneer het in een land uitgegeven is en in een ander land voorgelegd 
moet worden. 
 
Een document moet gelegaliseerd worden in het land (de streek) waar het werd afgeleverd. 
Een Belgisch document wordt in België gelegaliseerd, een Vietnamees in Vietnam. 
 
De vraag om documenten te laten legaliseren moet ingediend worden door de betrokken persoon, of door 
een afgevaardigde. 
Indien het gaat om een afgevaardigde, dient deze een originele handgeschreven en getekende brief voor te leggen 
vanwege de betrokken persoon. De brief moet worden voor echt verklaard (bij een gemeente in België of Vietnam, 
of door een Ambassade van Vietnam). Deze brief moet vermelden: 
 
- de persoonlijke gegevens van de betrokken persoon (naam, voornaam, geboortedatum, nr. van een 
identiteitsdocument, verblijfsadres) 
- de persoonlijke gegevens van de afgevaardigde (naam, voornaam, geboortedatum, nr. van een identiteitsdocument, 
verblijfsadres) 
- kopie van het identiteitsdocument van betrokkene 
- origineel identiteitsdocument van de afgevaardigde 
 
 

E-LEGALISATIE 
 
Sinds 28 September 2020 wordt e-Legalisatie toegepast voor alle documenten die in België gebruikt worden. 
Documenten die in landen buiten België worden gebruikt, hebben een fysieke stempel. 
 
e-Legalisatie procedure voor documenten afgegeven in Vietnam: 
 

1. Vertaal het originele document, of een afschrift (“Ban Sao”)**: de vertaling moet door een beëdigde 
vertaler gemaakt zijn. Dit kan zowel in Vietnam als in België. De taal van de vertaling moet worden 
gekozen in functie van het gebruiksdoel van het document (bv. de voertaal van de Belgische 
gemeente). De Belgische Ambassade in Hanoi aanvaardt vertalingen in het Nederlands, Frans, Duits 
en Engels. Het is de verantwoordelijkheid van de betrokkene om na te gaan in welke taal het 
document dient vertaald te 
worden om geldig te zijn voor het beoogde doel. 
 

2. Legaliseer het originele document (of het afschrift) en legalisatie van de vertaling door de 
Vietnamese autoriteiten (behalve in het geval dat de vertaling werd gemaakt door Mevr. Le Kim Lan, 
zal deze vertaling rechtstreeks worden gelegaliseerd door de Belgische Ambassade in Hanoi.) 

 
3. Dien het document en de vertaling ervan rechtstreeks in bij de Belgische Ambassade in Hanoi of het 

VFS kantoor voor e-legalisatie service. 
 



 

 

 

 
 

4. Betaal de e-legalisatie kosten via bankoverschrijving: Sinds 1 Augustus 2021 ontvangt de Belgische 
Ambassade in Hanoi geen contante betalingen meer voor consulaire tarieven.  
 
De aanvrager wordt verzocht om bij de consulaire ambtenaar de documenten eerst te controleren 
(via e-mail: hanoi@diplobel.fed.be) alvorens te betalen op de bankrekening van de Ambassade: 
 
Naam van de rekening: Embassy of Belgium 
Rekeningnummer: 700-014-720532 (VND) 
Bank: SHINHAN, Le Thai To Branch 
Bank adres: 14 Le Thai To, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam 
SWIFT BIC Code: SHBKVNVXXXX 
 
Vermeld op de bankoverschrijving de volgende gegevens: De naam (namen) van de aanvrager(s) voor 
wie de overdracht wordt gedaan (gelieve te specificeren indien het meer dan 1 aanvrager betreft) _ 
Het doel van de overdracht 

 
De aanvrager moet het exacte bedrag in Vietnamese Dong overmaken en ons het bewijs per e-mail 
sturen.  
 

5. Druk de e-Legalisatie-stempel af en voeg deze bij met het originele document voor gebruik: de 
aanvrager ontvangt e-mails van het e-Legalisatie systeem wanneer het dossier is behandeld en 
afgesloten. Volg de instructies in de e-mail om de e-Legalisatie stempel af te drukken. 
 

6. Aanvrager haalt origineel document rechtstreeks op bij de Belgische Ambassade in Hanoi of visa 
VFS kantoor. 

 
 
Beperkte geldigheidsduur (6 maanden). 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van een akte van burgerlijke stand heeft slechts een beperkte 
geldigheidsduur van 6 maanden. 
 
Belangrijke opmerking: alle accenten op de namen en voornamen zoals ze in de akte van de burgerlijke stand 
voorkomen (bijvoorbeeld: een geboorteakte) moeten integraal in de vertaling worden overgenomen (dit geldt voor 
de gegevens van alle betrokkenen). 
 
CONTACTEN LEGALISATIE: 
 
1. HANOI 
Consulair Departement – Ministerie van Buitenlandse Zaken 
N°40 Tran Phu straat – Hanoi 
 
2. HO CHI MINH CITY 
Consulair Bureau – Buitenlandse Relaties Dienst van HCM 
N° 6 Alexandre de Rhodes, District 1, Ho Chi Minh Ville 
 
CONTACTEN BEËDIGDE VERTALERS IN VIETNAM: 
 

1. Vertaalbureaus van het Volkscomité van uw verblijfplaats. 
2. LE Kim Lan 
GSM: +84(0)918875206 (in Vietnam), +32(0)484027620 (in België) 
E-mail: lekimlan49@hotmail.com  

 
De Belgische visumaanvraagcentra in Ho Chi Minh-stad en Danang ontvangen alle legalisatieaanvragen, ongeacht of 
deze gelinkt zijn aan een visumaanvraag. De aanvrager betaalt een extra servicetoeslag indien de legalisaties niet 
gelinkt zijn aan een visumaanvraag. 
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*Sommige landen hebben bilaterale akkoorden gesloten of maken deel uit van multilaterale conventies die de 
legalisatieprocedure afschaffen of vereenvoudigen. Dit is niet het geval tussen België en Vietnam, waar de normale 
legalisatieprocedure van kracht is. Algemene informatie over legalisatie van Belgische en vreemde documenten vindt 
op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.belgium.be  
 
** Een origineel afschrift: het “eerste” origineel is de akte van burgerlijke stand (de geboorteakte, de 
huwelijksakte…). Een nieuw origineel exemplaar of een originele kopie van de akte (of van een vonnis) is een 
document dat moet afgeleverd worden door de administratie (of door de rechtbank) die het origineel in zijn registers 
heeft ingeschreven. Om in Vietnam een origineel exemplaar van een akte van de burgerlijke stand te 
bekomen, moet men aan de administratie die de akte ingeschreven heeft (geboorte, huwelijk, echtscheiding, 
overlijden,…) vragen een “duplicaat” (“Ban Sao”) af te leveren. 
 
Ter informatie, een niet limitatieve lijst van beëdigde vertalers in Vietnam: 
o Van en naar het Nederlands: LE Kim Lan, Vertaalbureaus van het Volkscomité van uw verblijfsplaats in Vietnam. 
o Van en naar het Frans, Duits, Engels: Vertaalbureaus van het Volkscomité van uw verblijfsplaats in Vietnam. 
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