
 
TOEKENNING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT AAN KINDEREN OP GROND VAN 

DE BELGISCHE NATIONALITEIT VAN DE VADER OF DE MOEDER (ART. 8 VAN HET 
WETBOEK VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT) 

 
1. Het kind geboren in het buitenland uit een Belgische ouder die zelf in het buitenland 

geboren is wordt pas Belg, als zijn Belgische ouder een verklaring van toekenning van de 
Belgische nationaliteit aflegt. 

 
2. Deze verklaring moet binnen de 5 jaar na de geboorte van het kind worden afgelegd. 
 
3. De Belgische ouder moet zijn hoofdverblijfplaats in Tunesië hebben. 
 
 
FORMALITEITEN : 
 
Voor te leggen documenten (niet ouder dan 6 maanden): 
 
• Een uittreksel van de geboorteakte van het kind. Dit document dient gelegaliseerd te 

worden door het Gouvernorat van de geboorteplaats en daarna door het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, Avenue de la Ligue Arabe, Nord-Hilton, 1002 Tunis.  

 
• Een uittreksel van de huwelijksakte van de ouders. Dit document dient gelegaliseerd 

te worden door het Gouvernorat van de plaats van het huwelijk en daarna door het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Avenue de la Ligue Arabe, Nord-Hilton, 1002 Tunis.  

 
Indien het kind in een ander land dan Tunesië geboren is, dan vragen wij u ons te 
contacteren. 
 
De Ambassade zal ook een attest van Belgische nationaliteit en woonst op naam van de 
Belgische ouder opmaken. 
 
Het consulaire recht voor de twee attesten, de acte en de legalisatie van het document op de 
Ambassade bedraagt in totaal 120,000 TD (huidig consulair tarief).  
 
 
 
 

aangepast : 12/12/2014 
  

Ambassade van België 
te Tunis 
 
 
47, rue du 1er juin 
1002  TUNIS-BELVEDERE 
Tel  : (00.216) 71 781 655 
Fax  : (00.216) 71 781 493 
E-mail  : tunis@diplobel.fed.be 
Website : www.diplomatie.belgium.be/tunisia  

 

 

Openingsuren voor het publiek: 
 
Maandag tot vrijdag van 8u tot 12u  
 
 
 
 
 
tijdens de maanden juli, augustus en 
tijdens de Ramadan: 
maandag tot vrijdag van 7u30 tot 11u30 
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