
Ambassade van België 
te Tunis 
 

Openingsuren : 

 
UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER 

 
• Personen die niet meer in België wonen of verblijven, maar nog wel staan ingeschreven 

in een gemeente, moeten zich wenden tot de gemeente van hun laatste woonplaats of 
verblijfplaats. 

• De hiernavolgende categorieën van personen en instanties moeten zich voor een 
uittreksel wenden tot de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie: 
− gerechtelijke en bestuurlijke instanties;  
− rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s, …;  
− particulieren wanneer het document bestemd is voor gebruik in het buitenland;  
− buitenlanders voor de periode van verblijf in België;  
− bijzondere gevallen (bv. diplomaten) 

 
De uittreksels worden door de dienst Centraal Strafregister gratis verstrekt en kunnen 
worden aangevraagd: 
− per brief aan:  

                   FOD Justitie 
                   DG Rechterlijke Organisatie 
                   Dienst Centraal Strafregister 
                   Waterloolaan 115 
                   1000 Brussel 

− per fax op het nummer +32 2 552 27 82  
− per e-mail via cjc-csr@just.fgov.be  
 
Met vermelding van: 
− naam en voornaam;  
− adres;  
− geboortedatum en -plaats;  
− reden voor de aanvraag;  
− handtekening van de aanvrager;  
− kopie of scan van een identiteitsdocument (facultatief).  

 
Meer informatie: Dienst Centraal Strafregister: 02 552 27 48 (NL) of 02 552 27 47 (FR) 

 
• Indien u een uittreksel uit het stafregister wil aanvragen dat betrekking heeft op de 

periode dat u in het buitenland verbleef, dient u zich rechtstreeks te richten tot de 
bevoegde autoriteiten van het betrokken land. Voor Tunesië dient u een bulletin n°3 te 
vragen aan het politiecommissariaat waar u woont. Dit document kan u in het Frans 
krijgen. 

aangepast : 20/10/2010  

 
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.be/tunisnl 

 Maandag tot donderdag van 8u tot 12u en  
van 12u30 tot 16u 

 

Vrijdag van 8u tot 13u 
 
 
tijdens de maanden juli en augustus: 
maandag tot vrijdag van 8u tot 14u 
tijdens de Ramadan :  
ma. tot dond. van 8u tot 14u30  
en vrijdag van 8u tot 13u30 
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