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Aan de leden van de
Belgische gemeenschap in
Griekenland en in Cyprus
—

Geachte heer/mevrouw,

Alhoewel ieder van U al in contact geweest is met
de Ambassade van België in Griekenland en
Cyprus en/of met één van onze Ereconsulaten
blijven heel wat onduidelijkheden bestaan over wat
een Ambassade doet, kan doen, moet doen of
zou kunnen doen. Dit leidt soms tot een
gebrekkige communicatie en zelfs tot
misverstanden.

Teneinde klaarheid te scheppen over de rol en
functie van de Belgische diplomatieke en
consulaire posten hebben de nieuwe Consul, de
heer Laurent Frédérickx, en ikzelf besloten
periodieke infosessies te organiseren in diverse
Griekse en Cypriotische centra.

Op termijn zouden deze infosessies zelfs
omgevormd kunnen worden tot consulaire
spreekdagen tijdens dewelke jullie een aantal
formaliteiten, waarvoor uw aanwezigheid in Athene
momenteel vereist is, gedecentraliseerd zouden
kunnen vervullen. De hiertoe vereiste IT-
programma’s en dito apparatuur zijn in de maak in
Brussel.

Andere vaststelling : meer dan de helft van de
vragen die U tot ons richt zijn algemene vragen
over consulaire en andere kwesties.

De nieuwe consulaire nieuwsbrief – waarvan de
verspreiding beperkt wordt tot de leden van de
Belgische gemeenschap in het rechtsgebied van
deze Ambassade en die U tweemaandelijks zal
bereiken – heeft mede tot doel synthetische
antwoorden te formuleren op frequent
voorkomende vragen die aan deze Ambassade
toegezonden worden.

Ik geef er mij goed rekenschap van dat de
verschillende thema's die achtereenvolgens aan
bod zullen komen niet altijd betrekking hebben op
uw specifieke situatie. De Belgische
gemeenschap in het rechtsgebied van deze
Ambassade is nu eenmaal zeer verscheiden.

Tot slot wil ik nog extra benadrukken dat de
dienstverlening aan onze burgers een absolute
topprioriteit blijft voor mijzelf en voor mijn
medewerkers en dat wij het steeds op prijs stellen
jullie ‘feed-back’ te bekomen over de kwaliteit van
onze dienstverlening teneinde deze verder te
kunnen optimaliseren.

Met vriendelijke groeten,

Luc LIEBAUT
Ambassadeur

GEBOORTE IN HET
BUITENLAND
—

Wanneer een Belgisch kind in het buitenland
wordt geboren,  moet zijn geboorte worden
aangegeven:
- eerst bij de lokale overheden (inschrijving
in de gemeente waar het kind geboren is) en
- vervolgens bij het bevoegd Belgisch
Consulaat (voor Griekenland en Cyprus is
het de consulaire sectie van de Ambassade
in Athene).

De lokale (Griekse of Cypriotische)
autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de
opstelling van de geboorteakte.

De geboorteakte (of een letterlijk afschrift
ervan) moet eerst door de lokale autoriteiten
worden gelegaliseerd (of geapostilleerd) (in
Griekenland is dit het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en in Cyprus het
Ministerie van Justitie). Nadien, moet de
geboorteakte vertaald worden in één van de
Belgische nationale talen (Frans,
Nederlands of Duits) door een beëdigde
vertaler, die officieel erkend is door de
lokale overheden (in Griekenland is dit de
vertaaldienst van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en in Cyprus het “Press
and Information Office”).

Het bevoegd Belgisch consulaat kan de
geboorteakte alleen aannemen indien
1) deze gelegaliseerd (of geapostilleerd) en
vertaald is, zoals hierboven vermeld,
2) een voornaam wordt vermeld.

NB: het is belangrijk na te gaan dat alle
familienamen en voornamen (ook die van de
ouders) correct gespeld zijn. Een latere
wijziging is ingewikkeld, zo niet onmogelijk.

De geboorteakte moet dan naar de
ambassade in Athene worden verzonden.

De diensten van de consulaire sectie zullen
dan de vertaling legaliseren. Deze legalisatie
zal 20 euros kosten.

Ten slotte controleert het consulaat de drie
volgende elementen:
1) of de afstamming correct vastgesteld is,
2) of het kind de Belgische nationaliteit bezit
en
3) hoe zijn familienaam volgens de
Belgische wetgeving bepaald moet worden.

Wanneer de Belgische nationaliteit van het
kind bevestigd is, kan deze, indien de
ouders dit wensen, in de bevolkingsregisters
van de ambassade worden ingeschreven.
Een paspoort of een Kids-ID kan dan
aangevraagdworden Voor meer informatie
hierover, gelieve de volgende websites te
raadplegen:
- van de Ambassade:
http://greece.diplomatie.belgium.be
- van de FOD Buitenlandse Zaken:
www.diplomatie.belgium.be (diensten in het
buitenland)

STEEDS TOT UW DIENST...
—

Tot nu toe, was de ambassade open voor het
publiek van maandag tot vrijdag van 9.00 tot
14.00 uur.

Vanaf nu, staan wij ook op woensdagnamiddag
van 14.00 tot 17.00 uur tot uw dienst.

CONSULAIRE
INFORMATIESESSIES
—

De Belgische Ambassade in Athene organiseert
informatiesessies over de consulaire diensten die
aan Belgische onderdanen in het buitenland
worden aangeboden. Na een korte voorstelling van
de consulaire diensten, in het bijzonder over de
uitgifte van paspoorten, attesten, nationaliteit of
burgerlijke stand, krijgt u de kans om vragen te
stellen.

Deze infosessies vonden reeds plaats in Ioannina,
Kreta, Cyprus en Athene.

U vindt hier de presentatie van de laatste infosessie
die op 10.11.2017 in Athene plaatsvond.
Eind januari 2018 zullen op dezelfde link de agenda
van de toekomstige infosessies worden
aangekondigd.

BETALEN KAN NU OOK PER
BANKOVERSCHRIJVING
—

In het licht van fraudepreventie en om de
betalingsprocedure te versoepelen, heeft U vanaf
vandaag de mogelijkheid om alle BETALINGEN
via onze bankrekening uit te voeren. 

Vanaf nu kunnen dus alle verschuldigde
bedragen worden overgemaakt op de volgende
bankrekening:

Bank: Piraeus Bank
Titularis van de rekening: Ambassade van
België
IBAN code:
GR5801720500005050060327934
BIC code: PIRBGRAA

Met duidelijke vermelding van: ‘Thema’ +
‘Familienaam &Voornaam van de aanvrager’.
N.B.: Thema is bvb voor ‘IK’ (IdentiteitsKaart),
PPT (passpoort), Attest, Vertaling, …

Teneinde misverstanden, onnodig opzoekingswerk
en administratieve vertraging te vermijden, vragen
wij u om een kopie van het bewijs van de
betaling/overschrijving samen met Uw aanvraag
naar ons te sturen. Uw aanvraag kan niet
behandeld worden zonder dat wij het
betalingsbewijs hebben ontvangen.

PASPOORTAANVRAAG IN
BELGIE
—

Indien u in de Ambassade bent ingeschreven, kan
de verlenging van uw paspoort ook in België
worden aangevraagd.  Na geschreven
toestemming van de Ambassade in Athene, dient
u

a) Tot 31.12.2017 in volgorde van prioriteit,
contact op te nemen met de paspoortdienst van
de provincie:

1. van uw laatste verblijfplaats in België
(zoals vermeld in het Rijksregister);

2. van uw geboorteplaats in België (indien u
op basis van het Rijksregister nog nooit in
België heeft gewoond);

3. naar keuze (indien u volgens het RN nog
nooit in België  heeft gewoond en niet in
België bent geboren).

b) Vanaf 01.01.2018, gezien de sluiting van de
provinciale paspoortdiensten en de overheveling
van hun bevoegdheden naar de gemeenten, kan
u uw paspoortaanvraag indienen in volgorde van
prioriteit :

1. in de gemeente waar u laatst was
ingeschreven ;

2. in de gemeente waar u geboren werd
(indien u nooit in België heeft gewoond)

3. in een gemeente naar keuze (indien u nooit
in België heeft gewoond en evenmin in
België bent geboren).

Gelieve te noteren dat het provincie- en
gemeentebestuur uitsluitend burgers te woord
staat en paspoorten uitgeeft in de taal van zijn
taalgebied.

Let wel : alvorens uw aanvraag bij het bevoegde
provincie- of gemeentebestuur  in te dienen, moet
u hiervoor toestemming hebben gekregen van de
Ambassade in Athene.

Zie voor meer informatie: paspoortverlenging
 

SLUITINGSDAGEN VAN DE
AMBASSADE
—

De Ambassade zal gesloten zijn op de volgende
dagen:

2017
Maandag 25 december - Kerst
Dinsdag 26 december - Tweede kerstdag

2018
 
Maandag 1 januari - Nieuwjaar
Dinsdag 2 januari - Nieuwjaar
Maandag 19 februari - Carnaval
Vrijdag 6 april - Goede Vrijdag
Maandag 9 april - Paasmaandag
Dinsdag 1 mei - Feest van de Arbeid
Maandag 28 mei - Pinkstermaandag
Woensdag 15 augustus - O.L.V. Hemelvaart
Donderdag 1 november - Allerheiligen
Vrijdag 2 november - Allerzielen
Dinsdag 25 december - Kerst
Woensdag 26 december - Tweede kerstdag
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