
Beste landgenoten, 

De politieke instabiliteit in Libië heeft de Belgische overheid doen besluiten om het 
uitgezonden personeel dat werkzaam is in de ambassade in Tripoli tijdelijk terug te 

trekken.   

Belgen die bij de ambassade in Tripoli zijn geregistreerd kunnen voor consulaire diensten 
terecht bij de Belgische ambassade in Tunis [Belgen die in Libië wonen] of in Yaoundé 
[Belgen die in Tsjaad wonen].   

1. Belgen die in Libië wonen 
 

Het uitgezonden personeel is dan wel teruggetrokken, maar de Belgische ambassade in 

Tripoli blijft wel open. De lopende administratieve zaken worden er afgehandeld door 
mevrouw Fatima Laamouri. 

De ambassade in Tripoli werkt dus met een kleinere personeelsbezetting en in samenspraak 

met de ambassade in Tunis, maar u kunt er nog wel terecht met vragen over uw 
administratief dossier.  

Organisatie van de administratieve en consulaire bijstand 

U kunt zich tot de ambassade in Tripoli wenden (niet-limitatieve lijst):  

� voor dringende humanitaire bijstand  
� om een paspoort en/of een identiteitskaart aan te vragen  
� voor een consulair attest 
� voor de legalisatie van documenten  
� met vragen over de Belgische nationaliteit 
� voor het verlijden van een notariële akte  

 

Uw verzoek wordt dan doorgestuurd naar de ambassade in Tunis die uw vragen 
beantwoordt en uw dossier afhandelt. 

In een aantal gevallen zal het onvermijdelijk zijn dat u persoonlijk naar de ambassade in 

Tunis gaat:  

� voor de afname van biometrische gegevens als uw paspoortaanvraag is aanvaard 
� voor het ondertekenen van een akte (nationaliteit, notariële akte enz.) 
� voor een visumaanvraag  

 

Ambassade van Belgique in Tripoli  
 
 
Jasmin Street - Hay Andalus Area, 2  
Tripoli - Libye  
 
Tel +218 21 478 20 44 / 45 
Fax +218 21 478 20 46  

Ambassade van België in Tunis 
 
 
47, rue du 1er juin - 1002 TUNIS 
 
Tel : (00 216) 71.781.655 / (00 216) 
71.784.093 / (00 216) 71.785.497 / (00 
216) 71.793.351 



tripoli@diplobel.fed.be  
http://diplomatie.belgium.be/libya 
 

Fax : (00 216) 71.792.797 
e-mail: tunis@diplobel.fed.be 
http://www.diplomatie.be/tunis/ 
  

 

 
VOOR DRINGENDE GEVALLEN EN BUITEN DE OPENINGSUREN KUNNEN BELGEN DIE IN 

LIBIË WONEN BELLEN NAAR HET NUMMER 
  

+216 98 363 164 
 

 

 

2. Belgen die in Tsjaad wonen 
 

Belgen die in Tsjaad wonen moeten voor consulaire diensten voortaan naar de ambassade 

van België in Yaoundé. De ereconsul in N’Djamena blijft in de mate van het mogelijke ter 
beschikking van de Belgen in Tsjaad. 

 

Ereconsulaat van België in N’Djamena 
 

Avenue de Marseille, 452 - Quartier Klemat  
N'djamena - Tchad  

Openings- en sluitingsuren+235 9 540 28 20  
b.bronne@bdt-td.com  
 

Ambassade van België in Yaoundé 
 

Quartier Nouveau Bastos Rue 1792  
Yaoundé - Cameroun  

Tel +237 22 047 040 (administratieve en 
consulaire zaken voor Belgen)  
Tel +237 22 211 768 (Visum en legalisatie)  
Fax +237 22 200 521  
Yaounde@diplobel.fed.be  
http://diplomatie.belgium.be/cameroon/  
 

 

 
VOOR DRINGENDE GEVALLEN EN BUITEN DE OPENINGSUREN KUNNEN BELGEN DIE IN 

TSJAAD WONEN BELLEN NAAR HET NUMMER  
 

+237 969 422 01 
 
 

Andy DETAILLE, 

Ambassadeur 


